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Şi‑ncep de‑al doilea regn acum a spune,
în care, spre‑a fi demn de cerul sfânt,
umanul spirit scoarţa şi‑o depune.

Dante Alighieri, Purgatoriul, Cântul I, 4‑6, 
traducere de George Coşbuc.
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Prolog

Florenţa, 1290
Poetul lăsă biletul să‑i cadă din mâna tremurândă. Rămase ţintuit 

locului câteva clipe, încremenit. Apoi, încleştând din dinţi, se ridică 
în picioare şi străbătu agitat întreaga casă, ignorând mesele şi obiec‑
tele fragile, fără a le arunca vreo privire celorlalţi locuitori ai casei.

Exista o singură persoană pe care dorea s‑o vadă.
O porni grăbit, cu paşi mari, pe străzile oraşului, aproape 

rupând‑o la fugă în drum spre râu. Se opri la capătul podului, podul 
lor, scrutând cu ochii umezi malul opus al râului, sperând să zărească 
pentru o clipă doar chipul iubitei lui.

Nu se vedea nicăieri.
N‑avea să se întoarcă în veci.
Iubita lui, Beatrice, pierise.
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Capitolul 1

Domnul profesor Gabriel Emerson era aşezat în pat, dezbrăcat, şi 
citea La Nazione, principalul ziar din Florenţa. Se trezise devreme, 
în apartamentul de la ultimul etaj al hotelului în stil florentin Gallery 
Hotel Art, şi comandase micul dejun în cameră, dar nu rezistase 
tentaţiei de a se întoarce în pat spre a o privi pe tânăra femeie cum 
doarme. Dormea pe o parte, cu faţa la el, cu un diamant sclipindu‑i la 
ureche, respirând uşurel. Era îmbujorată în obraji din cauza căldurii 
din cameră, deoarece patul lor era scăldat în lumina soarelui care 
pătrundea prin ferestrele cât peretele.

Aşternuturile erau minunat de şifonate şi miroseau a sex şi 
lemn de santal. Cu o scânteie în ochii lui albaştri, măsură agale din 
priviri trupul ei dezvelit şi părul ei lung şi negru. Când îşi întoarse iar 
atenţia asupra ziarului, ea se foi un pic şi gemu. Îngrijorat, el aruncă 
ziarul la o parte.

Ea îşi trase genunchii la piept, făcându‑se ghem. De pe buzele ei 
se auziră murmure înfundate şi Gabriel se dădu mai aproape ca să 
înţeleagă ce spunea. Dar nu reuşi.
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10 Extazul lui Gabriel

Deodată, ea se încordă şi scoase un ţipăt sfâşietor. Dădu din 
mâini, luptându‑se cu cearşaful în care era înfăşurată.

— Julianne?
O atinse blând pe umăr, dar ea se feri de el.
Ea începu să‑i murmure numele, neîncetat, pe un ton din ce în 

ce mai agitat.
— Julia, sunt aici, spuse el cu vocea mai pronunțată.
Chiar când întinse din nou mâna spre ea, Julia se ridică brusc în 

capul oaselor, părând că se sufocă.
— Eşti bine?
Gabriel se trase mai aproape de ea, rezistând tentaţiei de‑a o 

atinge. Respira poticnit şi, simţindu‑i privirea atentă aţintită asupra 
ei, îşi duse o mână tremurândă la ochi.

— Julia?
După o pauză prelungă, încordată, se uită la el, cu ochii mari.
Gabriel se încruntă.
— Ce s‑a întâmplat?
Ea înghiţi în sec.
— Am avut un coşmar.
— Ce‑ai visat?
— Eram în păduricea din spatele casei alor tăi, în Selinsgrove.
Sprâncenele lui se încreţiră după ochelarii cu rame negre.
— De ce ai visa aşa ceva?
Ea trase aer în piept, trăgându‑şi cearşaful peste sânii dezgo‑

liţi, până la bărbie. Materialul era alb şi plin, cuprinzându‑i cu totul 
silueta minionă şi revărsându‑se vaporos peste saltea. Silueta îi 
amintea lui Gabriel de o statuie ateniană.

Îi mângâie blând pielea.
— Julianne, povesteşte‑mi.
Ea se foi stânjenită sub privirea lui albastră, pătrunzătoare, dar 

el nu vru să‑i dea drumul.
— Visul a început minunat. Am făcut dragoste sub cerul înstelat 

şi am adormit în braţele tale. Când m‑am trezit, dispăruseşi.
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Sylvain Reynard 11

— Ai visat că am făcut dragoste cu tine şi apoi te‑am abandonat?
Adoptă un ton rece spre a‑şi ascunde stânjeneala.
— M‑am trezit odată în livadă fără tine, îi reproşă ea blând.
Văpaia din vintrele lui se stinse pe dată. Îşi aminti seara de 

basm de acum şase ani, când se întâlniseră pentru prima dată, stătu‑
seră doar de vorbă şi adormiseră îmbrăţişaţi. Se trezise în dimi‑
neaţa următoare şi o luase la plimbare, lăsând singură o adolescentă 
adormită. De bună seamă, neliniştea ei era de înţeles, dacă nu chiar 
demnă de compătimit.

Îi desfăcu, unul câte unul, degetele încleştate şi i le sărută plin 
de căinţă.

— Te iubesc, Beatrice. N‑am de gând să te părăsesc. Ştii asta, da?
— M‑ar durea atât de mult să te pierd acum.
Încruntându‑se, îşi înfăşură braţul în jurul umărului ei, lipindu‑i 

obrazul de pieptul lui. Gândindu‑se la ce se petrecuse între ei în 
ajun, fu năpădit de un val de amintiri. Îi admirase pentru prima dată 
trupul dezgolit şi o iniţiase în tainele dragostei. Ea îşi împărtăşise 
inocenţa cu el şi el crezuse c‑o făcuse fericită. Cu siguranţă fusese 
una dintre cele mai frumoase nopţi din viaţa lui. Reflectă pentru o 
clipă la lucrul ăsta.

— Regreţi noaptea trecută?
— Nu. Mă bucur c‑ai fost primul meu iubit. Asta îmi doream de 

când ne‑am întâlnit.
El îşi lăsă mâna pe obrazul ei, mângâind‑o cu degetul mare.
— Sunt onorat că am fost primul tău iubit.
Se aplecă spre ea, privind‑o fără să clipească.
— Dar vreau să fiu şi ultimul.
Julia îi zâmbi şi buzele ei îi veniră în întâmpinare. Până să apuce 

s‑o îmbrăţişeze, în încăpere răsună dangătul de clopot al Big Ben‑ului.
— Ignoră‑l, îi şopti el înverşunat, întinzându‑şi braţul de‑a 

lungul trupului ei, împingând‑o pe spate.
Ea îşi aruncă privirea peste umărul lui, spre iPhone‑ul lui, aflat 

pe birou.
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12 Extazul lui Gabriel

— Am crezut că n‑o să te mai sune.
— N‑am de gând să‑i răspund, aşa că nu contează.
Îngenunche între picioarele ei şi ridică cearşaful care o învelea.
— În patul meu, suntem doar tu şi eu.
Ea îi căută privirea în timp ce el se apropie de trupul ei dezgolit.
Gabriel se aplecă s‑o sărute, dar ea îşi întoarse capul.
— Nu m‑am spălat pe dinţi.
— Nu‑mi pasă.
Îşi lăsă buzele pe gâtul ei, sărutând punctul în care simţea tresăl‑

tându‑i pulsul.
— Aş vrea să mă spăl mai întâi.
El pufni frustrat, rezemându‑se într‑un cot.
— N‑o lăsa pe Paulina să strice ce avem.
— N‑o las.
Încercă să se strecoare de sub el, luând cearşaful cu ea, dar el îl 

prinse. Se uită la ea pe deasupra ramelor ochelarilor, cu o sclipire 
răutăcioasă în ochi.

— Am nevoie de cearşaf să fac patul.
Privirea ei alunecă de la ţesătura albă pe care el o strângea între 

degete la chipul lui. Gabriel părea o panteră gata să atace. Se uită cu 
coada ochiului spre marginea patului, spre teancul de haine de pe 
podea. N‑avea cum să ajungă la ele.

— Care‑i problema? o întrebă el, reţinându‑şi un rânjet.
Julia se înroşi şi apucă mai strâns ţesătura. Râzând, el dădu 

drumul cearşafului şi o luă în braţe.
— N‑ai de ce să te sfieşti. Eşti superbă. Dacă ar fi după mine, 

numai aşa ai umbla.
Îşi lipi buzele de lobul urechii ei, atingând blând cercelul cu 

diamant. Era sigur că mama lui adoptivă, Grace, s‑ar fi bucurat că 
cerceii ajunseseră la Julia. După încă un sărut pe fugă, se desprinse 
de ea, trăgându‑se pe marginea patului.

Julia se strecură în baie, dar nu înainte ca Gabriel să‑i vadă 
spatele atrăgător când ea lăsă să‑i cadă cearşaful, în prag.
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Sylvain Reynard 13

În timp ce se spăla pe dinţi, Julia se gândea la cele petrecute. Actul 
de a face dragoste cu Gabriel fusese o experienţă foarte emoţionantă 
şi, chiar şi acum, simţea undele de şoc. Lucru deloc surprinzător, 
având în vedere trecutul lor comun. Îl dorise încă din noaptea castă 
pe care o petrecuseră împreună într‑o livadă, când ea avea şaptespre‑
zece ani, dar, când se trezise în dimineaţa următoare, el dispăruse. 
Învăluit în aburii produşi de o beţie combinată cu droguri, el uitase 
de ea. Trecuseră şase ani până când se revăzuseră şi, atunci, el nu‑şi 
mai amintea de ea.

Când îl reîntâlni, la primul seminar pentru masteranzi şi docto‑
ranzi pe care‑l preda el la Universitatea din Toronto, Gabriel era un 
bărbat atrăgător, dar rece, ca o stea din depărtări. Nu‑i venise a crede 
atunci că avea să devină iubita lui. Nu crezuse că e cu putinţă ca profe‑
sorul temperamental şi arogant să‑i împărtăşească sentimentele.

Erau atât de multe lucruri pe care ea nu le ştia pe‑atunci. Sexul 
era o formă de cunoaştere, şi acum simţea împunsătura geloziei 
erotice într‑un fel cu totul nou pentru ea. Simţea o strângere de 
inimă numai la gândul că Gabriel făcuse ce făcuseră ei doi cu vreo 
altă femeie, ba chiar în cazul lui, cu multe alte femei.

Ştia că aventurile amoroase ale lui Gabriel se deosebeau de ceea 
ce se petrecuse între ei doi – că nu aveau de‑a face cu dragostea sau 
cu afecţiunea. Dar le dezbrăcase, le văzuse trupurile dezgolite şi le 
pătrunsese. După ce fuseseră cu el, câte din acele femei nu tânjiseră 
după mai mult? Paulina o făcuse. Ea şi Gabriel ţinuseră legătura de‑a 
lungul anilor, după ce concepuseră şi pierduseră un copil împreună.

Noul mod în care Julia înţelegea sexul îi schimbă perspectiva 
asupra trecutului, trezindu‑i o compasiune mai vie pentru suferin‑
ţele Paulinei. Şi făcând‑o şi mai neliniştită c‑ar putea să‑l piardă pe 
Gabriel în favoarea ei sau a oricărei alte femei.

Se agăţă de marginea măsuţei de toaletă, năpădită de un 
val de îndoială. Gabriel o iubea, credea lucrul ăsta. Dar era, de 
asemenea, un gentleman şi nu i‑ar spune‑o niciodată dacă noaptea 
petrecută împreună nu l‑a satisfăcut. Şi ce să mai spună de cum 
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14 Extazul lui Gabriel

se comportase ea? Îi pusese întrebări şi îl ţinuse de vorbă când, 
presupunea ea, majoritatea iubitelor ar fi păstrat tăcerea. Făcuse 
foarte puţine spre a‑i face pe plac şi, când încercase s‑o facă, el o 
oprise.

Îi răsunară brusc în minte cuvintele fostului ei iubit, bântuind‑o 
ca o acuzaţie:

Eşti frigidă.
O să fii un dezastru la pat.
Se întoarse cu spatele la oglindă, reflectând la ce se putea 

întâmpla dacă Gabriel era cumva nemulţumit de ea. Spectrul infide‑
lităţii îşi arătă figura sinistră, aducând cu el amintirea momentului 
când îl găsise pe Simon în pat cu colega ei de cameră.

Se îndreptă de spate. Dacă‑l putea convinge pe Gabriel să aibă 
răbdare cu ea şi s‑o înveţe, era sigură c‑avea să‑l poată satisface. O 
iubea. Avea să‑i dea o şansă. Era a lui fără nicio îndoială, de parcă el 
şi‑ar fi întipărit numele cu fierul încins pe trupul ei.

Când reveni în dormitor, Julia îl zări prin uşa deschisă care 
dădea spre terasă. Îndreptându‑se într‑acolo, atenţia îi fu distrasă 
de o vază superbă cu irişi violet‑închis şi mai deschişi la culoare, 
pestriţi, care trona pe birou. Alţi bărbaţi ar fi ales, poate, trandafiri 
roşii cu tija lungă, dar nu Gabriel.

Desfăcu bileţelul cuibărit între flori.

Scumpa mea Julianne,
Mulţumesc pentru darul tău nepreţuit.
Singurul lucru de valoare pe care ţi‑l pot oferi e inima mea.
Îţi aparţine,
Gabriel

Julia reciti biletul de două ori, simţind că‑i creşte inima, inun‑
dată de dragoste şi uşurare. Cuvintele lui Gabriel nu păreau vorbele 
unui bărbat nesatisfăcut sau frustrat. Oricare ar fi fost neliniştile 
Juliei, Gabriel nu părea să le împărtăşească.
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Sylvain Reynard 15

Gabriel stătea tolănit la soare pe divan, fără ochelari, cu pieptul 
expus în toată splendoarea lui. Cu trupul lui musculos, la aproape 
un metru nouăzeci, era ca şi cum Apollo însuşi pogorâse s‑o vizi‑
teze. Simţindu‑i prezenţa pe terasă, el deschise ochii şi o îmbie să se 
aşeze în poala lui. Ea i se alătură şi el o îmbrăţişă, sărutând‑o cu foc.

— Salutare, murmură, ridicându‑i o şuviţă rebelă de pe faţă.
O studie atent.
— Ce s‑a întâmplat?
— Nimic. Mulţumesc pentru flori. Sunt superbe.
El îi depuse un sărut delicat pe buze.
— Cu plăcere. Dar pare că te tulbură ceva. E din cauza Paulinei?
— Mă supără faptul că te sună, dar nu.
Chipul ei se însenină.
— Mulţumesc pentru mesaj. Mi‑a spus ceea ce tânjeam cu dispe‑

rare să aud.
— Mă bucur.
El o strânse mai tare în braţe.
Julia îşi făcu de lucru, pentru o clipă, cu şnurul de la halatul de 

baie, până ce el o luă de mână, făcând‑o să se uite la el.
— Noaptea trecută a fost la înălţimea aşteptărilor tale?
Gabriel icni, şocat de întrebarea ei.
— Ciudată întrebare.
— Ştiu că, probabil, pentru tine a fost o experienţă diferită. 

N‑am fost foarte... activă.
— Activă? Despre ce vorbeşti?
— N‑am făcut prea multe ca să te satisfac, spuse Julia, îmbujo‑

rându‑se.
El îi mângâie delicat pielea îmbujorată.
— M‑ai satisfăcut nespus. Ştiu c‑ai avut emoţii, dar pentru mine a 

fost o experienţă foarte plăcută. Ne aparţinem unul celuilalt acum – în 
toate sensurile cuvântului. Ce altceva te tulbură?

— Ţi‑am cerut să facem schimb de poziţii când tu preferai ca eu 
să fiu deasupra.
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16 Extazul lui Gabriel

— Nu mi‑ai cerut, m‑ai rugat. Sincer, Julianne, mi‑aş dori să te 
aud cerându‑mi tot felul de lucruri. Vreau să ştiu că mă doreşti la fel 
de pătimaş pe cât te doresc eu.

Expresia lui se relaxă şi mâna lui trasă un cerc pe sânul ei.
— Ţi‑ai închipuit că prima ta noapte de dragoste va decurge 

într‑un anume fel. Am vrut să‑ţi ofer ceea ce‑ai visat, dar îmi făceam 
griji pentru tine. Dacă n‑aveai să te simţi bine? Dacă n‑aveam să fiu 
îndeajuns de atent? Noaptea trecută a fost o premieră şi pentru mine.

Îi dădu drumul, turnând cafea şi spumă de lapte din două carafe 
separate într‑un bol şi punând tava cu gustări între ei, pe banchetă. 
Pe tavă erau produse de patiserie şi fructe, pâine prăjită şi Nutella, 
ouă fierte cu brânză şi mai multe bomboane Baci Perugina. Gabriel 
trimisese un angajat al hotelului să le cumpere, împreună cu buchetul 
extravagant de irişi de la Giardino dell’Iris, după ce‑i strecurase un 
bacşiş.

Julia desfăcu o bomboană şi‑o savură, cu ochii închişi de plăcere.
— Ai comandat un festin.
— Când m‑am trezit dimineaţă, eram hămesit. Te‑aş fi aşteptat, 

dar...
Clătină din cap, luând o boabă de strugure şi studiind‑o cu o 

sclipire în ochi.
— Deschide gura.
Ea deschise gura şi el îi strecură boaba de strugure pe limbă, 

lăsându‑şi degetul să alunece ispititor de‑a lungul buzei ei de jos.
— Şi trebuie să bei ăsta, te rog.
Îi întinse un pahar de vin în care era sirop de merişoare cu sifon.
Ea îşi dădu ochii peste cap.
— Exagerezi.
El scutură din cap.
— Aşa se comportă un bărbat când e îndrăgostit şi vrea ca iubita 

lui să fie în formă pentru tot ce plănuieşte să facă împreună cu ea.
Îi făcu cu ochiul, sigur pe el.
— N‑o să te întreb de unde ştii astfel de lucruri. Dă‑l încoace.
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Sylvain Reynard 17

Julia îi luă paharul din mână şi‑l dădu pe gât, privindu‑l în ochi, 
în timp ce el râdea înfundat.

— Eşti adorabilă.
Scoase limba la el, punându‑şi apoi câteva gustări pe o farfurie.
— Cum te simţi în dimineaţa asta?
Pe chipul lui se citea îngrijorare.
Julia înghiţi o bucată de caşcaval Fontina.
— Bine.
El strânse din buze, ca şi cum răspunsul ei l‑ar fi nemulţumit.
— După ce fac dragoste, relaţia dintre un bărbat şi o femeie se 

schimbă, insistă el.
— Hm, nu eşti mulţumit de, ăă, ce‑am făcut?
Ei îi pieri imediat roşeaţa din obraji.
— Sigur că sunt. Încerc să‑mi dau seama dacă tu eşti fericită. Şi, 

pe baza a ceea ce mi‑ai spus până acum, mă tem că nu eşti.
Julia începu să pigulească halatul de baie, evitând privirea 

pătrunzătoare a lui Gabriel.
— Când eram în facultate, toate fetele de pe palierul meu se 

adunau şi vorbeau despre iubiţii lor. Într‑o noapte, au povestit toate 
cum a fost prima dată pentru ele.

Îşi muşcă vârful unghiei.
— Doar câteva dintre fete avuseseră o experienţă plăcută. 

Celelalte aveau poveşti de groază. Una dintre fete fusese abuzată în 
copilărie. Câteva fuseseră violate ori de un iubit, ori de vreunul cu 
care ieşiseră. Mai multe au spus că, prima dată când au făcut‑o, au 
avut o experienţă aiurea şi frustrantă – un iubit care s‑a opintit un 
pic şi‑a terminat rapid. Atunci mi‑am zis că, dacă doar la asta pot 
spera, prefer să rămân virgină.

— Groaznic.
Ea‑şi aţinti privirea asupra tăvii cu mâncare.
— Îmi doream să fiu iubită. Am hotărât că era mai bine să am 

o relaţie afectivă şi spirituală, platonică, prin corespondenţă decât o 
relaţie sexuală. Mă îndoiam că voi găsi vreodată pe cineva care să‑mi 

Extazul lui Gabriel_ptr BT_p568‑FINAL.indd   17 21.10.2014   00:15:24



18 Extazul lui Gabriel

ofere şi una, şi alta. Simon cu siguranţă nu mă iubea. Acum am o 
relaţie cu un zeu al sexului şi nu‑i pot oferi nici pe departe plăcerea 
pe care mi‑o oferă el.

Gabriel ridică din sprâncene.
— Zeu al sexului? Ai mai zis‑o şi înainte, dar crede‑mă, nu 

sunt…
Ea îl întrerupse, privindu‑l drept în ochi.
— Învaţă‑mă! Sunt sigură că noaptea trecută n‑a fost la fel de, 

hm... satisfăcătoare cum e de obicei pentru tine, dar îţi promit că, 
dacă ai răbdare cu mine, o să mă perfecţionez.

El înjură în barbă.
— Vino încoace!
O trase din nou în poală, ocolind tava cu micul dejun şi cuprin‑

zând‑o cu braţele. Rămase tăcut pentru o clipă, oftând apoi din 
rărunchi.

— Porneşti de la premisa că experienţele mele sexuale anteri‑
oare au fost perfect satisfăcătoare, dar te înşeli. Tu mi‑ai oferit ceva 
de care n‑am mai avut parte până acum – dragoste şi sex contopite. 
Tu eşti singura femeie care mi‑a fost vreodată iubită în adevăratul 
sens al cuvântului.

O sărută blând, ca o confirmare solemnă a spuselor lui.
— Emoţia şi fascinaţia pe care ţi le trezeşte o femeie sunt 

cruciale într‑o experienţă amoroasă. Pot să spun cu toată certitu‑
dinea că n‑am mai cunoscut niciodată emoţia şi fascinaţia pe care 
mi le trezeşti tu. Adaugă la asta experienţa de a face dragoste pentru 
prima dată... N‑am cuvinte.

Ea încuviinţă, dar ceva din postura ei îl nelinişti.
— Îţi jur că nu te linguşesc.
Făcu o pauză, ca şi cum îşi cântărea cu grijă următoarele cuvinte.
— Cu riscul de a părea un om de Neanderthal, ar trebui, probabil, 

să‑ţi spun că inocenţa ta e extrem de erotică. Gândul că pot fi cel care 
te iniţiază în tainele sexului... că o persoană atât de sfioasă poate fi 
atât de pasională...
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Se întrerupse, uitându‑se ţintă la ea.
— Te poţi perfecţiona în arta erotică deprinzând noi trucuri şi 

noi poziţii, dar nu poţi deveni o parteneră mai atrăgătoare sau care 
să mă satisfacă mai mult decât o faci deja. Nu în ochii mei.

Julia se aplecă spre el şi‑l sărută.
— Mulţumesc c‑ai fost atât de grijuliu cu mine azi‑noapte, îi 

şopti, îmbujorându‑se în obraji.
— Cât despre Paulina, mă ocup eu de ea. Nu te mai gândi la ea.
Julia îşi întoarse din nou atenţia asupra micului dejun, rezistând 

tentaţiei de a‑l contrazice.
— Vrei să‑mi povesteşti cum a fost prima dată pentru tine?
— Mai bine nu.
Ea atacă una din prăjituri, încercând să se gândească la o temă 

de discuţie mai puţin spinoasă. Îi veni în minte criza financiară din 
Europa.

Gabriel se frecă la ochi, punându‑şi mâinile peste faţă pentru 
câteva clipe. I‑ar fi fost mult prea uşor să mintă, ştia, dar, după tot 
ce‑i dăruise ea, merita să‑i împărtăşească secretele lui.

— O ştii pe Jamie Roberts.
— Sigur că da.
Gabriel îşi luă mâinile de la ochi.
— Mi‑am pierdut virginitatea cu ea.
Julia făcu ochii mari. Jamie şi mama ei cea autoritară nu se purta‑

seră niciodată prea amabil cu Julia şi ea nu le simpatizase niciodată. 
Nici prin gând nu‑i trecuse că agenta de poliţie Roberts, care inves‑
tigase plângerea ei cu privire la atacul lui Simon de‑acum o lună, 
fusese prima parteneră a lui Gabriel.

— N‑a fost o experienţă grozavă, zise el încet. De fapt, aş zice 
c‑a fost traumatizantă. Nu eram îndrăgostit de ea. Exista o oarecare 
atracţie, desigur, dar nu exista o afecţiune sinceră între noi. Am fost 
colegi la Liceul Selinsgrove. Am fost colegi de bancă într‑un an, la 
orele de istorie.

Ridică din umeri.
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— Flirtam şi ne prosteam împreună după ore şi, până la urmă... 
Jamie era virgină, dar m‑a minţit şi mi‑a spus că nu era. N‑am fost 
deloc atent cu ea. M‑am comportat egoist şi prosteşte.

Înjură.
— Mi‑a zis că n‑o durea prea tare, dar apoi a sângerat. M‑am 

simţit ca un animal şi am regretat tot timpul după aceea.
Gabriel se crispă şi Julia simţi unda de vinovăţie din jurul lui. 

Aproape că i se făcu greaţă la auzul poveştii lui, dar asta explica 
multe.

— Groaznic. Îmi pare rău.
Îi strânse mâna.
— De‑asta erai aşa îngrijorat azi‑noapte?
El încuviinţă.
— Dar ea te‑a indus în eroare.
— Asta nu scuză comportamentul meu, înainte sau după.
Îşi drese glasul.
— A presupus că aveam o relaţie, dar eu nu eram interesat. Asta 

a agravat lucrurile, desigur. Dintr‑un simplu animal, m‑am trans‑
format într‑un animal şi o jigodie. Când am revăzut‑o de Ziua 
Recunoştinţei, nu mai vorbisem cu ea de ani de zile. Am rugat‑o să 
mă ierte. A fost extrem de înţelegătoare. M‑am simţit întotdeauna 
vinovat pentru că m‑am purtat urât cu ea. De‑atunci m‑am ţinut 
departe de virgine.

Înghiţi în sec.
— Până azi‑noapte. Se presupune că prima dată ar trebui să fie 

o experienţă tandră, dar rareori e aşa. În timp ce tu‑ţi făceai griji în 
legătură cu satisfacerea mea, eu îmi făceam griji despre cum să te 
satisfac pe tine. Poate c‑am fost prea precaut, prea grijuliu, dar n‑aş 
fi putut îndura gândul de‑a te răni.

Julia lăsă la o parte farfuria şi‑l mângâie pe faţă.
— Ai fost foarte blând şi foarte generos. N‑am cunoscut nici‑

odată o asemenea bucurie şi asta deoarece nu m‑ai iubit numai 
trupeşte. Mulţumesc.
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Ca şi cum voia să‑şi întărească spusele, el o sărută apăsat. Julia 
gemu de încântare şi îl cuprinse cu braţele pe după gât când el îşi 
răsfiră degetele prin părul ei. Gabriel îşi strecură mâinile între ei, 
lăsându‑le pe pieptul halatului ei şi desfăcându‑l şovăielnic. Îşi ridică 
ochii spre ea, cerându‑i voie din priviri.

Ea încuviinţă.
Gabriel începu să‑i lase sărutări pe gât, urcând şi trăgând‑o 

uşurel de lobul urechii.
— Cum te simţi?
— Minunat, şopti ea, în timp ce buzele lui îi alunecau uşurel pe 

gât.
El se trase spre a o putea privi în faţă, lăsându‑şi o mână să popo‑

sească deasupra pântecului ei.
— Te doare?
— Un pic.
— Atunci ar trebui să mai aşteptăm.
— Nu!
El izbucni în râs, schiţând zâmbetul lui seducător, inconfundabil.
— Vorbeai serios azi‑noapte când ai propus să facem dragoste 

aici?
Ea fu străbătută de un fior la auzul vocii lui, care stârnea văpăi 

în ea, dar îi zâmbi la rândul ei, trecându‑şi degetele prin părul lui şi 
trăgându‑l mai aproape. El îi desfăcu halatul de baie şi începu să‑i 
frământe formele cu amândouă mâinile, plecându‑şi capul peste 
sânii ei şi sărutându‑i.

— Ai fost sfioasă cu mine de dimineaţă.
O sărută cu veneraţie deasupra inimii.
— Ce s‑a schimbat între timp?
Julia mângâie cu mâna gropiţa minusculă din bărbia lui.
— Probabil c‑o să fiu întotdeauna un pic sfioasă când sunt 

dezbrăcată. Dar te vreau. Vreau să te uiţi în ochii mei şi să‑mi spui că 
mă iubeşti în timp ce te mişti în mine. Îmi voi aminti asta toată viaţa.

— O să am grijă să‑ţi reamintesc, murmură el.
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