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FPREFATA

La fel ca mai toati lumea, am petrecut mult timp incercAnd

si-mi dau seama de ce unele dintre relafiile mele apropiate au

fost de succes, iar altele nu. Ca mu$i allii am citit despre rela$i,

am urmirit diverse prezentiri din mass-media despre ele qi am

apelat la sfaturile unor specialigti care au promis ci mi vor ajuta

si le inleleg. Mi-am petrecut chiar o parte din cariera mea de

psiholog incercind si infeleg ce a funcfionat sau nu in cazul

meu. in mod curios, chiar propriile teorii nu pireau s6-mi

ofere infelegerea pe care o clutam - o infelegere a propriilor
relalii sau a relafiilor celorlalli.

Am inceput si cercetez gi si studiez mai mult pe marginea

acestei teme, dragostea, la inceputul anilor 1980, concentrin-

du-mb inifial pe structura sa. Am propus o teorie a iubirii
de tip psihometricl impreuni cu o masterandi a mea, Susan

Grajek. Scopul a fost si descoperim daci dragostea poate fi
in;eleasi prin prisma elementelor sale structurale Ei, in caz

afirmativ, si descoperim natura acestor elemente. Potrivit

acestei teorii, dragostea ar putea fi infeleasi printr-o multitu-

dine de emofii, ginduri gi motivafii disparate, cum ar fi grija

pentru o alti persoani, buna comunicare cu ceila\i gi sprijinul

emolional. Problema a fost c[ aceste ,,elemente" pireau si
descrie componente ale dragostei fbri a le sistematiza gi fbrl

PREFATA



DRAGOSTEA
CA O POVESTE

F Zud,,,qi Tammy au fost cisitorifi timp de 28 de ani. Prie-

tenii lor au anticipat divorful acestora de multe ori in tot acest

timp, iar prezicerile lor pireau a fi logice. Tammy ameninf[ tot
timpul ci il pirisegte pe Zach;la rAndul lui, Zach ii vorbegte

urit spunAndu-i acesteia ci nimic nu l-ar face mai fericit.

Zach qi Tammy se cearti firi oprire, iar lucrul acesta ii
stinjenegte pe prietenii cuplului, deoarece disputele lor se des-

fbgoari nu doar cu glas tare, ci gi in locuri publice. Amicii lor
nu-qi pot inchipui un cuplu mai nepotrivit 9i consideri ci sin-

gurul lucru care ii {ine impreundpe Zach Ei Tammy este doar

indolenla.
Pe de alti parte, Valerie gi Leonard sunt divorlafi. Niciun

cunoscut de-ai lor nu-gi di seama din ce motiv s-a intAmplat

asta. Cisnicia lor pdrea perfecti. Bineinleles, a$a Par gi multe

alte cisnicii in care cuplurile de-abia reutesc si-gi ascundi

problemele gi durerea pe care o simt in relafiile lor. Dar ceea ce

este ciudat in acest caz consti in faptul ci inclusiv Valerie gi

Leonard credeau odati ci au o cisnicie perfecti' Copiii aces-

tora Ei-au amintit ci pirinlii lor nu s-au certat practic nicio-
clati gi, chiar atunci cind au fost disculii, neinlelegerile erau de

fapt lipsite de importanli.

DRAGOSTEA CA O POVESTE 15



in cele din urmi, cei doi s-au despirfit in momentul in care
Leonard a intilnit pe cineva la locul siu de munci qi qi-a
pirisit sofia pentru aceasti femeie. Leonard se simlea ruginat
de propriul comportament gi il putea motiva doar pe bazafap-
tului cd qi-a gisit in sfirgit dragostea adevd.rati. Dar a recunos-
cut ci, inainte de a interveni plictiseala, crezuse, de asemenea,
ci Valerie este adevirata lui dragoste. in ultim[ instanfi, el a
apelat la un terapeut incercAnd s6-gi dea seama ce se intimpli
cu adevirat.

in mod normal, Zach giTammy ar fi trebuit s[ fie cei care se

despart, iar Valerie Ei Leonard ar fi trebuit si triiasci fericifi
pAnI la adAnci bitrineli. Destinele lor par si nu respecte nicio
predicfie logicl, indiferent de teoria pe care o persoani o
aplici in momentul in care face acea predic{ie. Ar putea exista
oare vreo modalitate prin care si infelegem ce li s-a putut
intAmpla acestor doui cupluri?

POVE$TrLE DE DRAGOSTE

O modalitate prin care am putea in{elege comportamentul
acestor cupluri este si lu[m in seaml povestea de dragoste aga

cum o consider[ fiecare partener in relaiia actuali qi in relafia
ideali. Povegtile de dragoste ale unui cuplu in legiturd cu ce

este iubirea gi cu ce ar trebui sd fie pot sau nu pot coincide.
M-am intrebat daci menfinerea unui cuplu depinde sau nu de
modul ln care povestea despre relafia ideali se apropie sufi-
cient de povestea despre acea relalie in care persoanele respec-
tive sunt in prezent. De exemplu, dacd cineva vrea sd triiasci
o poveste de dragoste romantici, ca intr-un basm, dar, de fapt,
triiegte o poveste ca un rdzboi, este de agteptat si nu fie un
partener mulfumit. Sunt qi persoane care preferi povestea ca
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rdzboi gi ar lua-o razna din cauza plictiselii cauzate de dra-
gostea ca basm.

Ceea ce este interesant in legiturl cu Zach qi Tammy este

faptul ci amindoi aveau poveqti care percepeau iubirea ca pe

un rizboi. Indiferent de cit de bizard, sau chiar ridicoli ar fi
putut s[ le par[ altor persoane cisnicia lor, lucrurile au func-

fionat bine in cazul acestora. Ceea ce igi dorea fiecare a cores-

puns perfect cu agteptdrile lor; amAndoi igi doreau cam aceleaqi

lucruri. in cazul lui Valerie gi al lui Leonard, cisnicia lor pirea
trainici in ochii aitor persoane, dar nu s-a potrivit cu povestea

lui Leonard despre ceea ce iEi dorea cu adevirat; in cele din
urmi, ceea ce iqi dorea el qi ceea ce voia Vaierie pireau a fi
lucruri destul de diferite. Cu timpul s-au maturizat gi au ajuns

sd aibi in continuare poveqti diferite despre dragoste.

Cu tofii cregtem avAnd poveqtile noastre de dragoste. Cu
ani in urm6, in tinerefea mea, Erich Segal a scris un roman

de succes gi l-a intitulat foarte simplu Love Story (,,Poveste de

iubire"). Titlul era foarte potrivit - cartea a avut un mare

succes in libririi, la fel gi ecranizarea sa. Sunt rela{iile noastre

din realitate influenfate de povegti ca astea?

Ni se spune adesea ci trebuie si fim realiqti gi si facem dis-

tincfie intre povegtile pe care ni le spunem noui ingine gi ceea

ce se intAmpli cu adevirat, adici si facem distinclie intre rea-

litate gi ficliune. Scopul principal in cunoagterea mai bine a
cuiva se presupune a fi si aflim cum este acesta,,cu adevirat",

s[ vedem dincolo de modul in care percepem persoana respec-

tiv[ sau ne imagin[m cum este aceasta.

Dar o delimitare clari a realitilii de ficliune nu este po-

sibili in contextul reialiilor amoroase, deoarece noi modelim
faptele legate de relafie pentru a se potrivi cu pl[smuirile per-

sonale. Putem spune c[ suntem in multe feluri un amestec al

trrovegtilor noastre. Aga
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cum a subliniat Immanuel Kant in



Critica ra{iunii pure, dacd existi o realitate obiectivi, aceasta
nu este cunoscutd. Acea realitate ia forma unei povegti.

Iubirea este o poveste gi atunci doar noi suntem autorii eil,
mai degrabi dec6t William Shakespeare sau Gabriel Garcia
Mirqraez, sau Erich Segal, sau Barbara Cartland. Poveqtile de
dragoste s-au tranSmis de-a lungul secolelor gi au fost putine
schimblri in ceea ce privegte subiectele sau intrigile acestora.
Totugi, s-au modificat felul ln care aceste poveqti sunt triite zi
de zi gi, de asemenea, popularitatea anumitor povegti in com-
parafie cu altele. Ne raportim mai bine la povegti de dragoste -
fie ci sunt din romane, piese de teatru, telenovele sau de altun-
deva * in comparafie cu articolele din reviste sau cirlile de
dezvoltare personali ce conlin liste generice de pagi pe care
trebuie si-i urmim pentru a ne inlelege 9i a ne imbundtdfi
relafia. Aga ci poate ar fi mai bine daci am acorda mai multi
atenfie poveqtilor de dragoste din viefile noastre gi mai pulini
atenfie acestor liste logice prescrise de al1ii. Problema acestor
liste nu e ci ele nu ar fi rafonale, ci ci pur gi simplu nu au efect,
chiar daci sunt prezentate ca fiind o parte dintr-un curs de
psihoterapie.

Terapiile convenfionale menite s[ imbunlti]easci rela{iile
de dragoste nu funcfioneazd, dacd, iau in considerare doar efec-

tele pe care le au povegtile pe care ni le spunem singuri, cu alte
cuvinte, doar dacl fin seama de in]elegerea noastri asupra a
ceea ce nu a funcfionat in relafia pe care am avut-o. Trebuie si
privim relafiile in sine.2 Oamenii se pot duce de la,un terapeut
la altul, de la un consilier matrimonial la altul ajungind si nu
constate vreo imbunltifire a situafiei lor. Acest lucru se in-
tAmpli deoarece adesea sunt tratate mai ales simptomele gi nu
cauzele, a$a cum o aspirini trateazh simptomele mai degrabd
decit cauzele bolii. O aspirini poate si scadi febra asociati
unui virus, dar nu va vindeca persoana in caazd de acel virus.
Ceea ce e mai riu este faptul ci febra asociati unui virus nut

I
I

I
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este in niciun caz cauzatb de acesta. Este o reacfie a corpului
care incearci si-gi creasci temperatura pentru a omori virusul.
Agadar, doar prin tratarea virusului putem uneori chiar si
inriutilim lucrurile.

in cazul unei relafii, simptomele unui egec (fie ci este vorba
despre depresie, stare de agitafie sau de anxietate) sunt semne

ci ceva nu merge cum trebuie. Psihoterapia sau pastilele pot
ameliora simptomele depresiei sau ale anxietifii, dar fbri si
ajute cu absolut nimic pentru a face ca relafa sl funclioneze,
aceasta fiind de fapt qi casza problemei. Putem sfdrqi prin a

tolera o relalie care continul s[ fie nepotriviti pentru noi
(pentru propriul nostru ideal de poveste de dragoste), cdnd

ceea ce trebuie si facem cu adevlrat este ori si schimbim rela-

{ia, ori si ne schimbim povestea.

Filmul Wen Harry Met Sally (,CAnd Harry a cunoscut-o,
pe Sally") a avut destul de mult succes in momentul apariliei
deoarece a explorat ideea povegtilor de dragoste gi in mod spe-

cial a felului cum se diferenfiazd povegtile despre dragoste de

cele despre prietenie. in ciuda amicifiei lor apropiate, Harry igi
petrece mulli ani ciutind dragostea alituri de alte femei. in cele

din urmd igi schimbi povestea de dragoste, parfial datoriti
rela{iei cu Sally. Dar inainte ca aceasti poveste si se schimbe,

Harry nu o putea vedea pe Sally dintr-o perspectivi romantici,
indiferent ce ar fi ficut oricare dintre cei doi. in momentul in
care Harry gi-a schimbat povestea, relafia lui cu Sally s-a imbu-
n[t[{it gi chiar s-a transformat in altceva.

Oamenii vor fi intotdeauna implicafi in relalii amoroase,

aqadar vor fi mereu persoane interesate si infeleagi, si-gi im-
bundt[feasci gi si-gi transforme relafiile intime. $i fac mari
e forturi pentru a realiza acest lucru: vorbesc unii cu al1ii, cu
prieteni din afara relafiei, cu membri ai familiei lor gi chiar
cu terapeufi. igi cumpiri clrli, participl la diverse cursuri gi

urmiresc filme care au ca subiect ceea ce ii intereseaz[ in mod
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special. Dar oare cit de mult succes au persoanele dornice
sd-qi imbunltileasci relafiile? Avem un indiciu (unul limitat)
datoritd ratei de divorf care in Statele Unite ale Americii qi in
alte 1[ri este de 50%. Cu to{ii avem in minte relafii care proba-
bil nu se vor termina, dar care, din picate, sunt nefericite.
Majoritatea putem numira pe degetele de la o mAni relaliile
despre care gtim cbsunt cu adevirat fericite.

Fie ci e imposibild comunicarea intimd, fie cd incercdrile
noastre de a inlelege gi de a ne imbundtifi relaliile nu iau in
considerare un aspect important pentru menfinerea lor, acesta

este momentul in care ideea iubirii ca o poveste poate fi de

ajutor. Fiecare dintre noi are o poveste ideald despre dragoste,
iar acesta poate fi cel mai important lucru pe care il putem afla
despre noi.

RErATrrrE CA POVE$Tr

Cdnd intAlnim pentru prima dati pe cineva, in mod firesc ne

dorim s[ cunoagtem mai bine acea persoani, pentru a vedea
daci ea gAndegte sau nu precum noi. Vrem si potrivim primele
noastre impresii cu realitatea, si substituim faptele cu ficfiunea,
adevirurile cu povegtile. Ne imaginlm ci, atunci cdnd cunoag-
tem pe cineva, inlocuim o ,,ficfiune" cu ,,realitated'unei non-
ficfiuni. Dar daci ne gdndim la primele impresii,la ritualurile
din jurul actului sexual gi al cisltoriei, deseori aceasti inlocuire
nu are loc cu adevirat. Astfel de idei ori astfel de povegti nu sunt
adevirate sau gregite in esenla lor, degi se pot adapta mai mult
sau mai pulin - ceea ce poate fi mai mult sau mai pulin sinitos
in ceea ce privegte contribulia la armonizarea in cadrul general.
Ceea ce este vizut ca fiind ceva care se poate adapta vafiazir
in timp gi spafiu. De exemplu, o culturl poate percepe dra-
gostea ca pe o componenti indispensabili a cdsitoriei; alti
culturi poate vedea iubirea ca fiind irelevanti pentru cisitorie.
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ln ambele culturi, aceste valori sunt susceptibile si fie inv[fate
nu ca nigte fapte arbitrare ale convenliei culturale, ci ca o ches-

tiune in termeni de corect gi greqit. Ceea ce este vizut ca ficind
parte din ,,realitate" reprezinti, de fapt, nigte percepfii ale rea-

litifilor povegtilor. Povestea ofer[ sens rela]iei in contextul vie-

filor noastre. Uneori partenerii dintr-o relalie oferi diverse

infelesuri aceloragi acfiuni sau evenimente, deoarece fiecare

interpreteazl acfiunile sau evenimentele respective in termenii

unei povegti diferite.

Povestea mea, povestea ta

Atunci cAnd Tyrone a intAlnit-o pe Samantha, el a ctezut cd

qi-a gisit iubirea viefii. Se mai inqelase gi cu akd ocazie, dar

acum nu mai era cazul. Samantha p[rea sd aibl tot ceea ce el

cdutase p6ni atunci, chiar qi cahtef pe care nu credea vreodat[
s[ le gdseasci la o femeie. Era frumoasi, degteapti, atrigitoare,
prezentabili, echilibrati, interesati de diverse sporturi qi avea

un simf al umorului bine dezvoltat. Iar pe deasupra era 9i

foarte interesati de persoana iui. Tyrone a venit cu ideea si
meargi la un meci al echipei Cubs, iar eaa acceptat.

Dupi o luni, Tyrone gi Samantha au ajuns si se intAlneasci

constant. Dup[ doui luni, erau deja un cuplu. Dup[ trei luni
ins[, Tyrone incepuse si aibi tot felul de indoieli. Era destul

de sigur ci Samantha se vedea pe ascuns cel pufin cu un alt

birbat, poate chiar cu mai mul1i. Situafia incepuse s[ ii pari
familiari intr-un mod neplicut: era vorba despre o femeie care

nu era de incredere, dar care pretindea ci este sinceri, o femeie

care ingali cu prima ocazie pe care o are. Tyrone era multumit

ci ajunsese si o cunoasci mai bine pe Samantha inainte si fie
prea tArziu. Dupi nigte scene nepldLcute, relalia gi-a dat obqtes-

cul sfirgit. Tyrone era mullumit ci s-a intdmplat lucrul acesta.

La fel de mul{umiti pirea gi Samantha, care insi nu se intAlnise



cu nimeni altcineva in afarl, de el, dar care nu mai voia si aibd
o relafie cu un blrbat care o dezanigea.

Chiar daci Tyrone poate pdrea un tip dezamitgitor, acesta
imaginindu-Ei incontinuu ci iubitele lui il ingali, noi toli
suntem oarecum asemenea lui. Cum ajungem si cunoagtem
alte persoane, incepem si proiectdm asupra lor propriile gAn-
duri gi sentimente (infelepciunea pe care am acumulat-o, dar gi

bagajul nostru emofional). Iar rezuitatul este ci, degi credem
ci ajungem sd cunoaqtem o persoani mai bine din punct de
vedere intim, s-ar putea de fapt s[ nu reuqim deloc acest lucru.
Dimpotrivl, am putea si creim o poveste care are din ce in ce

mai pufine lucruri in comun cu modul in care este persoana
respectivd, dar mai multe cu ceea ce ne imagindm c5. ar fi acea
persoand. intr-adevir, cunoagtem oamenii doar prin inter-
mediul propriilor perceplii pe care le avem asupra lor.

Vei spune ci tu nu egti ca Tyrone. Poate ci egti ca el mai
mult decdt ifi dai seama. Vorbeam la un moment dat cu un
celebru cercetitor despre rela{ia pe care o are cu sofia lui.
Acesta este un bun cunoscitor al domeniului relafiilor apro-
piate, fhcdnd parte din elita celor care au ciutat o in{elegere
psihologici a parteneriatelor de acest fel. El mi-a povestit cum
intr-o zi, dupd mai bine de 20 de ani de cdsnicie, avea o con-
versafie cu sofia sa in sufragerie. Soarele apusese, aga ci au
aprins focul, atmosfera fiind cum nu se poate mai romantici.
Sofia lui insi a fbcut un comentariu nepotrivit gi dintr-odatd
toati perspectiva lui asupra relafiei lor s-a schimbat. A in{eles
cl modul in care el vedea legitura dintre ei nu avea aproape
nimic in comun cu cel al sofiei. Trecuseri peste 20 de ani 9i el
nu observase deloc lucrul acesta. Conversa{iile ulterioare i-au
confirmat, cel pu{in lui, aceasti nou[ ipotezl. Iar cisnicia lui
s-a lncheiat in cele din urmi.

Acest cercetdtor faimos nu era Tyrone. Cu toate acestea, era
la fel de predispus de a fi dezamdgltca oricare dintre noi. Oare
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noua lui percepfie era corecti? Cu siguranfi nu avem cum si
aflim acest lucru niciodati. Asemenea lui Tyrone, cercetitorul
de care povesteam a inceput relafia cu o poveste gi a incheiat-o
cu o alta. Sofia lui, asemenea Samanthei, avea propria ei po-

veste, diferitd de a lui. Nu existi nicio varianti obiectivi, o

poveste ,,reaIil'a relafiei, sau cel pulin nu una pe care si o gtim.

Daci avefi vreo indoiali, este suficient si stafi de vorbd cu

doui persoane care trec printr-un divorf. Foarte adesea vi se

va pirea ca gi cum fiecare dintre ei ar descrie o cisnicie dife-
riti. Relafia pe care o infhligeazi un so! are toate gansele si aibl
foarte putine lucruri sau nimic in comun cu cea pe care o

descrie solia lui. $i acesta este unul dintre motivele principale
pentru care divorfeazi: poveqtile lor despre relalia in care se

afli s-au indepirtat atAt de mult, incit nu mai au niciun punct

in comun.
Oricum, distanfa dintre povegti nu se limiteazd Ia termi-

narea relafiilor. Am realizat un studiu impreuni cu Michael

Barnes prin care am cerut unor perechi si rispundl la ches-

tionare despre ce simt fali de partener gi despre ce cred cd'

simte partenerul fafi de ei.3 La unele dintre intrebiri, fiecare

partener trebuia si rlspundi despre cum crede ci va rispunde
celilalt. Pe o scari de la 0 la 1, in care 0 indica faptul ci persoana

aprecia la nimereal[ rispunsul gi 1 arita faptul ci persoana

respectivi intotdeauna aprecia corect rispunsul, corespon-

denfa intre cum a rispuns de fapt persoana respectivi 9i cum

a crezutperechea sa ci va rispunde a fost de doar 0,3. Cu alte

cuvinte, s-a stabilit o legituri slabi intre felul in care a rispuns
un partener qi modui in care credea celllalt partener c[ va

rispunde. Oamenii au doar nigte idei vagi despre ceea ce simt

partenerii lor de viafl pentru ei. $i in acest studiu era vorba

despre cupluri stabile! Si ne imaginim care ar fi fost rczulta-

tele pentru cealalti situafie. Din experienla mea, foarte adesea

cind unul dintre parteneri exprimi nemullumire sau chiar



cere divortul, celilalt se simte luat pe nepregdtite. Cu toate
acestea, daci cineva i-ar intreba pe cel care cere divor{ul daci
vestea era neagteptati, acea persoand probabil ar rispunde ci
a semnalat de zeci, chiar sute de ori acest lucru partenerului.
Povegtile celor doi parteneri despre relafie s-au indepirtat at6t
de mult, incAt comunicarea dintre ei a devenit in mare parte
o iluzie. Pe de alti parte, relaliile sunt in misuri si reugeasci in
momentul in care poveqtile comune produc o viziune asupra
lumii, nigte ipoteze apropiate despre relafii gi interpretiri ase-

mindtoare ale evenimentelor, iar toate acestea formeazdbaza
unei bune comunicdri.

Faptul cI oamenii au poveqti de iubire diferite subliniazi o
caracteristicd. importanti a dragostei: incercarea de a afla ce

,,este" dragostea poate reprezerrta un efort frustrant qi inutil,
deoarece nu e chiar acelagi lucru pentru oricare doui persoane.
Reprezint[ o poveste pentru toat6lumea, dar ceea ce se afli in
acea poveste poate si difere considerabil de la o persoani la
alta. Cu toate acestea, in acelagi timp, doui persoane aflate intr-o
relalie trebuie sd creeze cumva o poveste comund pe lAngi cele

individuale.

Povestea noastrd

Fiecare persoand nu are doar o poveste personali a rela{iei,
ci gi o concepfie despre o poveste comuni pe care ql sau ea con-
sideri ci perechea sa o imp6rt6geqte. Povestea comuni poate
sau nu si corespundi cu cea individuaii pi bineinleles ci cei doi
parteneri pot avea diverse conceplii despre ea.

De exemplu, Beth gi Blake sunt impreund de 20 de ani gi

amAndoi par fericifi in aceast[ relafie. Sunt mdndri de faptul cd

au consolidat relafia lor timp de doui decenii qi, deqi au avut
citeva nein{elegeri, in special in privinfa celor doi copii,
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cisnicia lor a fost linigtiti. Ei reprezinti modelul unui cuplu
fericit in multe privinfe. Poate nu chiar in toate privinfele.

Beth s-a vdzut cu David timp de gase luni, aproape gapte.

David era divorfat qi nu voia si se recisitoreasc[. Ciudat este

faptul ci ultimul lucru pe care l-ar fi fhcut Beth ar fi fost si-l
pir[seasci pe sotul ei, Blake. Este cu adevirat fericiti cu el, dar
lntr-un mod liniqtitor gi ducAnd o viafi monotoni. intA.lnirea

cu David insi li produce o exaltare in viafa ei, ceea ce nu simte
cu Blake.

Beth se simte vinovati din catza relaliei cu David. $tie
ci nu are niciun sens, iar, dacd Blake ar afla, ar pleca intr-o
secundi de lAngi ea. Nu ar mai fi loc de nicio impicare - nu
pentru Blake. El este pur gi simplu prea mindru. O parte din ea

vrea s[ termine imediat relafia cu David, inainte de a fi prea

ldrziu. Dar cealalti parte din ea, care pare s[ existe in paralel cu

prima, pur gi simplu nu o lasi s6-i dea drumul acestui birbat.
Beth are o ambivalenll interesantl asupra intregii situafii.

Povestea ei adevirati despre relafia cu Blake este una pozitivd.
Povestea 1or comuni este de asemenea pozitivi, dar care este

oare aceasta? Ea gtie ci felul ei de a vedea povestea comunl gi

cel al lui Blake nu pot fi identice. in momentul in care este cu

Blake, ea gtie c[ trebuie si se prefaci mult. Povestea ei ade-

viratl cu Blake este cumva prea indepdrtati de povestea ei

ideali. Mai deweme sau mai tdrziu, va trebui si renunfe la

cineva. insi Beth nu este sigurl la ce anume
Cani celor doi a fost de fapt mult mai complicat decit

pdrea, deoarece Blake se vedea, de asemenea, cu o alti per-
soan[, fbri ca Beth si gtie asta, gi avea aproape aceleagi gAnduri
gi dileme ca gi sofia sa. Dac[ gi-ar fi spus unui altuia faptul cl
simfeau cum rela{ia lor stagneazi, poate ar fi reugit si indrepte
lucrurile. in schimb, fiecare a preferat si find secret acest lucru.

Beth gi Blake par si se prefaci, cind de fapt ei ar putea avea

in comun mai multe lucruri decAt gtiu. Uneori, povestea pe care


