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Deasupra norilor

Samantha Anderson gi-a privit cu neribdare
ceasul de la mAni. Mai avea doar cAteva minute
pAnd urma sd se imbarce la bordul avionului de
pasageri cu numdrul LON 915 cu destinalia Paris.

in Londra ploua la ora aceea, un lucru obignuit de

altfel pentru acel orag atAt de drag ei. Ea gi-a aran-
jat din nou egarfa gi a verificat dacl fusta gi taiorul
erau netede, fhrd cute. $i-a trecut printr-o migca-

re rapidi limba peste buze, simgind emofia care o

cuprindeaintr-un mod subtil: avea si fie primul ei

zbor cagi copilot.
Abia agtepta si fie la manga avionului gi si

simtd cum visul ei prinde viafd. $i-a dorit inci de

micd sI piloteze avioane gi a muncit enorm pen-

tru a-gi indeplini aceastd dorinli arzdtoare. $tia cd

inci mai are de muncit pAnd va ajunge sd fie pilot
in adeviratul sens al cuvAntului, dar era pregdtit5.

S-a privit pentru ultima datd in micula oglindd
pe care a luat-o din geanti, iar rezultatul a satistd-
cut-o: pirul ei, rogcat natural era bine prins, astfel
incAt si nu existe vreo guvild rebeli care sd o in-
curce. Buzele ei erau intr-o nuan!5 transparenti,
iar pentru machiajul ochilor a optat doar in ceea

ce privegte rimelul, nefiind atrasi de maehiaj in
mod special.

Cu inima strAnsd, a intrat in cabina avionului,.
acolo unde se afla pilotul, care in acel momtnt
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era intors cu spatele la ea, verificAnd ultimele re-

tuquri.
* Bund ziua, sunt Samantha Anderson, copi-

lotul dumneavoastri. Me bucur si vd cunosc, a

spus ea intinzAnd mAna spre superiorul siu.

- Buni ziua, domni;oari Anderson' Eu sunt
Brandon Terrance, pilotul. Md bucur si te cunosc.

Bun venit la bord, sau rnai bine zis in cabini, i-a

spus birbatul intorcAndu-se spre ea 9i intinzAn-
du-i m6na, in timp ce zAmbetul ii dezvfiluia gropi-

lele din obraji,
Samantha a fost aproape izbiti de frumuselea

pilotului. Era brunet, cu ochi ciprui 9i avea o sta-

turi atletici, din cAte a reugit ea si vadd. in timp
ce didea mAna cu el, realiza ci aproape i9i line
respiralia, degi ea nu era o fire u;or impresionabi-
ld, mai ales in materie de birbafi.

- Mul;umesc, domnule Terrance,;i eu mi bu-

cur si vd cunosc, i-a rispuns ea cu o voce aproape

striind, pe care nu gi-o recunogtea. Pot si iau loc?

- Sigur, a invitat-o Brandon, privind-o cu

atenfie. Mai avem zece minute pAni decoldm, iar
vremea este excelenti pentru zbo6, a adiugat el,

intinzAndu-se pe scaun.

- A$a e, a aprobat ea, privind spre cerul senin,

incercAnd in acelagi timp si-gi linigteasci blteile
inimii.

- Vrei sd bei cevat ap5, suc? a intrebat-o el

amabil, intorcAndu-se din nou spre ea'

- Nu, mul;umesc, domnule Terrance, e bine
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aga, i-a zis Samantha, privindu-l cu emofie.

- Oh, inceteazd cu domnule Terrance, nu am
o suti de ani, a glumit el izbucnind in rAs. $i pre-
supun cd pot si-;i spun Samantha, nu-i aga? Hai si
lisim formalismele, nu sunt adeptul lor,

- Bine, d... Brandon. E bine aga? l-a intrebat
ea zAmbind.

- E foarte bine, Samantha, i-a rdspuns el zAm-

bindu-i.
Era incredibil: se afla de cAteva minute in ca-

bind cu Brandon, iar faptul ci el era fermecitor gi

amuzant ii plicea foarte mult. Se a;teptase la o cu
totul alti atitudine din partea lui, avAnd in vedere
cd ea era o femeie copilot.

- Nu.mi agteptam sd fiu primitd astfel, avAnd
in vedere faptul ci sunt o femeie copilot. Acest lu-
cru atrage de obicei tot felul de ironii gi comen-
tarii din partea blrbalilo4 iar culoarea pirului
meu este incd un element de amuzament pentru
ei, i-a explicat Samantha, simfindu-se in largul ei.

El avea acel ceva care o atrdgea ;i o putea face sd

comunice, iar asta o ajuta si se simti bine.

- inseamni ci acei birbali nu prea au min-
te. Astea sunt nigte prejudecifi infantile pe care
nu le agreez, a asigurat-o el cu un surAs adorabil
in col;ul buzelor. Dacd te afli aici inseamni ci egti
pregititi pentru asta. Deci, spune-mi, vrei si-mi
iei locul cAt de curAnd, nu-i aga?

- Eu.,. e chiar atAt de evident? l-a intrebat ea

cu timiditate. $i nu, nu vreau neapirat locul tiu, ci
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alunecau fhrd voie pe chipul, corpul ;i mAinile lui,
acolo unde a observat ci nu are verighetd.

- Mi se pare normal sd vrei asta, gi i;i doresc
mult succes! i-a urat Brandon cu sinceritate.

E primul tiu zbor ca 9i copilot, am dreptate?

- Mullumesc. Da, e primul meu zbor... voi face

tot posibilul sd-!i fiu de ajuto4, i-a mirturisit Sa-

mantha privindu-l cu seriozitate.

- Sunt convins de asta, degi ne cunoa;tem de

cAteva rninute. Daci mai ai unele lucruri de tdcut,
acum e momentul, cdci in curAnd vom decola, a
anunfat-o Brandon privind-o, dupd care gi-a pus
ochelarii de soare, fiindcd lumina era prea puter-
nicd gi gi-a indreptat privirea asupra sticlei de api
pe care o avea lAngd el.

Samantha a ie;it pentru ultima dati afard, in-
spirAnd aerul ploios al Londrei. Spera ca totul sd

se termine cu bine ;i si ajungi la timp la destina-

!ie. Era congtienti de faptul cd erau atalia oameni
care depindeau de abilitilile ei gi de cele ale lui
Brandon pentru a ajunge la Paris, un orag minu-
nat, un loc al intAlnirilor de afaceri pentru unii, sau
al iubirii, in cazul altora. Ea personal, igi dorea
sd vadi acel orag despre care auzise atAtea lucruri
frumoase. S-a intors apoi in cabina pilofiloa ;i s-a

agezat pe scaunul ei, agteptAnd instrucliunile lui
Brandon, care gi-a intins ugor brafele inainte de a
le vorbi pasagerilor.

- Buni ziua! Sunt Brandon Terrance, cdpita-

''ffi:"
nul acestui avion. Vi doresc un zbor pldcut tutu-
ro4, iar dacd aveli nevoie de ceva, colegele noastre
stewardese vd stau la dispozifie.

Samantha l-a ascultat vorbind gi nu gi-a ascuns
zAmbetul. Brandon avea o voce lini;titoare, meni-
ti si-i aduci pe ceilalfi in direcfia doriti de el, iar
acest lucru conta enorm in ceea ce fdceau ei. Era
foarte important si igi poatd controla pasagerii,
chiar gi in momente mai tensionate.

Ea gi-a pus c5gtile, in timp ce Brandon transmi-
tea informafiile zborului turnului de control.

- Totul e pregitit acum. Putem decola, i-a
spus el privind-o cu un zAmbet care ii oferea sigu-
ranfi, dar nu numai...

- Bine, i-a zis Samantha, zAmbindu-i la rAndul
ei, dupi care ;i-a indreptat atenlia asupra apara-
turii de bord gi ficAnd manevrele necesare deco-
tv r. ildrii, impreuni cu el.

Avionul s-a ridicat incet incet de la sol, iar Sa-
mantha gi-a simlit inima tot mai mic5. Respira
pufin mai dificil din cauza presiunii, dar gi a adre-
nalinei pe care o simlea in tot corpul.

-Vezi, e ca atunci cffnd faci dragoste. Te simfi
ca ;i cum ai pluti, i-a spus el, sesizdnd amuzat cu-
loarea din obrajii ei.

- intotdeauna glumegti a;a? l-a intrebat ea,
evitAnd si-l priveasci, concentrAndu-se asupra
peisajului minunat din fafa ei. Norii erau ca un pa-
saj pufos prin care avionul inainta cu ugurinfi.

- Nu glumesc, i-a zis Brandon zAmbind.
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- Am vrut si spun: vorbegti mereu a;a cu cei

care igi sunt copiloli?

- Nu chiar aga, dar de fiecare datd cAnd zbor

imi place si destind atmosfera' Nu-mi place si fie
o tensiune oarecare in cabina mea, i-a explicat el

cu un zAmbet in colgul buzelor'

- $i nu !i s-a spus vreodatd ci ai un sim! al

umorului mult prea dezvoltat? i-a spus ea simfin-
du-se degajatS, in ciuda glumei lui'

- Nu, nu am avutvreo plAngere in sensul ista'
Deci, Samantha, despre ce putem vorbi pe parcur-

sul zborului?
Ea l-a privit incruntati, spunAndu-i pe un ton

care se voia a fi cAt mai sever.

- Despre qAt mai puline lucruri 9i, in mod si-

gu{, nu despre ceea ce ai menlionat mai devreme'

- Doar nu-!i imaginezi cd voi tdcea timp de

aproximativ doui ore cAt dureazd zborul? a tachi-

nat-o el, neputAndu-se abgine.

- Nu, cred ci ai dreptate, asta ar fi imposibil"'
a concluzionat ea, ironizAndu-l.

- Deci: politici, religie, gtiinfe, alege tu un su-

biect, gi-a exprimat el dorinfa, ignorAndu-i protes-

tele.

- Cred c5... niciunul. Mai bine mi-ai spune dacd

sunt prima femeie copilot aliuri de care zbori,i-a
spus ea curioasd, incercAnd si-i distragd atenlia

de la alte subiecte...

- Da, egti.

- $i cu ceilalli birbali despie ce vorbegti?

L0 fi.
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- Despre toate subiectele enumerate mai ina-
inte gi poate inci unul in plus... a ldmurit-o el zAm-
bitor, intorcindu-gi privirea spre ea.

- Lasd-mi sd ghicesc... sau mai bine nu, a res-
pins ea ideea rilzAnd.

- Nu e mare lucru. Birbafii mai vorbesc gi

despre asta, Samantha. Ar fi culmea si vorbim mai
mult despre alli birbafi decAt despre, hai sd spun
subiectul ista delicat: femeile.

Ea a inghigit cu greu, crezAnd cd el va spune alt-
ceva, ;i s-a uitat din nou la norii aceia frumogi care
ii inconjurau din toate pirfile.

- $i... presupun cd vorbigi tot felul de lucruri
despre noi, femeile, nu-i aga? l-a chestionat ea pri-
vind numai in fa!5, spre amuzamentul lui.

- Nu chiar. De exemplu, data trecutl cAnd am
vorbit despre asta cu un coleg, imi spunea lucruri
legate de familia lui in general. Nu arn intrat in
amdnunte legate de subiectul despre care nu vrei
si vorbegti, i-a zis el zAmbind, observAnd cd ea s-a

intors sd-l priveasci, surprinsi din nou de replica
lui.

in acel moment s-a auzit o bitaie in uga cabinei
lor. Uga s-a deschis, iar o femeie a intrat, oprin-
du-se in prag.

- Cdpitane? Sunt Lucy, insolitoarea de zbor.
Dorili si vi servesc cu ceva? i-a intrebat ea pe
amAndoi, privirea rdmAnAndu-i afintitd asupra lui
Brandon.

- Eu nu am nevoie de nimic, i-a zis el zAmbin-
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du-i amabil. Poate colega mea dore;te ceva, a adi-
ugat Brandon cu subinfeles, spre iritarea Saman-

thei, care rogise din nou.

- Nu, mullumesc, 9i eu sunt bine a;a, i-a spus

ea femeii, care a iegit apoi, nu inainte de a-l privi
lung pe cipitanul de zbor. Pariez ci nu e singura
care are reaclia asta, a addugat Samantha zAm'
bind.

- Ai dreptate, sunt multe tentalii pe lumea
asta, dar trebuie sd fii destul de puternic incAt si
faci ceea ce consideri cd e corect, i-a rdspuns el se-

rios.
Samantha a ridicat ugor din sprA4cene. Nu s-a

agteptat la rlspunsul lui categoric.

- Se inleleg ci ai avut mult de luptat cu ast-

fel de tentalii in timp ce te aflai la comanda unui
avion, i-a zis ea ficAndu-gi de lucru privind stelele
care incepeau si apari pe cerul care se intuneca.

- Prefer si md las tentat pe pimAnt, nu aici, in
timp ce sunt responsabil pentru viala atAtor oa-

meni. Oricum, nu sunt adeptul unor aventuri cu

personalul, a ldmurit-o el pe acelagi ton.
Samantha gi-a tdcut curaj gi l-a privit: Brandon

a devenit dintr-odatd serios gi nu era sigurl ci la-

tura aceasta a lui o ficea si reaclioneze la fel ca

cealaltd laturi, amuzanti.

- $tii, te prinde mai bine atunci cAnd zAm-

begti, i-a spus ea, incercAnd si-l readucS la starea
de dinainte.

- Ai grijd ce spui, m-ag putea folosi de asta, i-a
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promis el zAmbind, urmffndu-i sfatul fHri sd rea-
lizeze.

Samantha gi-a privit ceasul. Trecuse aproxima-
tiv jumitate de ori de cdnd se afla la bordul avi-
onului impreuni cu unul dintre cei mai frumogi
pilofi din cAfi vizuse, trebuia si recunoasci asta,
dar numai intr-un loc bine ascuns al minfii.

- Abia agtepfi sd iegi de aici, aga e? a intre-
bat-o el in timp ce observa aparatura de bord. Me-
reu i-a plicut si fie la bordul unui avion modern,
care putea asigura atAt proteclia lui, cAt;i a celor-
lal;i membri ai echipajului, gi nu in ultimul rAnd a
pasagerilor care igi puneau increderea in el, ca de
fiecare dat5.

- Adevdrul e ci abia agtept si vid Parisul,
chiar daci nu pot sta mult acolo, fiindci trebuie
si ne intoarcem la Londra. Am auzit cd francezii
nu au un umor atAt de bogat ca al nostru, i-a zis ea
sur6zAnd.

Brandon i-a observat tinerei sclipirea fascinatd
din privire atunci cAnd a menlionat numele capi-
talei Franfei.

* Asta imi acordl incd un punct in plus la
categoria asta, i-a zis el, punAnd timp de cAteva
secunde pilotul automat in funcfiune. S-a ridicat
apoi in picioare gi gi-a desfficut o noui sticli cu
api, sorbind cu pofti. Vrei gi tu? a intrebat-o apoi,
intinzAndu-i o sticl5 sigilat5.

Mulgumesc, i-a spus ea, intorcAndu-se spre
el pentru a lua sticla. Era atAt de inalt pentru acel
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spaliu atat de mic cum era cabina avionului, iar
statura lui impundtoare o fbcea sd simti brusc ne-

voia de ap5. I-a luat sticla din mAni;i a bdut, dupd

care a aqezat-o in locul special destinat.

- Revin imediat, bine? i-a zis el, dupd care a

deschis u;a;i a iegit.
Samantha s-a concentrat apoi asupra zborului.

Era atAt de plicut sI faci asta, adicd ceea ce gi-a

dorit incd de mic5, atunci cAnd gi-a promis ci va

face acest lucru. $i-a amintit 9i reaclia dezamigi-
toare a pirinlilor ei atunci cAnd le-a spus ce vrea

sd devini, dar ;i tristelea resimliti in momentul
acela. Singurii care au susfinut-o au fost cei doi
frali ai ei, Sloan gi Lawrence, doi biiefi frumogi 9i
puternici care au fost protectorii ei de fiecare datd

cAnd cineva o necijea, atAt pe vremea cAnd era la

;coal5, cAt gi mai tArziu. De asemenea, prietena ei

din copildrie, Melissa Cutlet a fost aldturi de ea,

astfel c5, in final, a reugit ceea ce 9i-a propus.

Samantha a fost distrasi din gdndurile ei de

uga cabinei care se deschise brusc.

- M-am intors, a spus cel ciruia deja ii recu-

nogtea vocea. Vreo problemi? a intrebat-o el in
timp ce i;i ocupa locul pe scaun cu lejeritatea ace-

ea pe care ea aproape cI o invidia'

$i Samantha ar fi vrut sI se simti atAt de sigu-

ri pe ea, precum dddea el impresia. Sigur ci de-a

lungul anilor evoluase in sensul acesta, insi nu
atat cat gi-ar fi dorit.

- Nu, totul e bine, l-a asigurat ea sperAnd cE
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nu ii tremuri vocea. Mereu i se intAmpla aga cAnd
igi aducea aminte de copilirie gi de familia ei.

- Din cAte ;tiu, atunci cAnd o femeie spune ci
totul e bine, de fapt nu e chiar aga. S-a intAmplat
ceva? a intrebat-o el, dAndu-gi seama ci ea se re-
trage din nou in carapacea aceea pe care o folosea
de cAte ori voia sI disimuleze stipAnirea de sine.

- Nu. Toate aparatele funclioneazi la parame-
tri optimi, i-a zis ea, eschivAndu-se.

- Ved asta, dar gtii cd nu la ele mi refeream.
Noi suntem oameni, nu maginlrii, gi e normal si
mai avem momente de sldbiciune, si le spun aga.

- $tiu... bine, i;i voi spune, dar sd nu ?ndriz-
negti sd r|zi de mine, i-a cerut ea pe un ton autori-
tar in aparen!5.

- Nu ag rAde de un membru al echipaju-
lui meu. Spune, despre ce e vorba, a indemnat-o
Brandon, in timp ce a luat din nou manga in mAi-
nile lui pentru a direcfiona avionul spre traseul
prestabilit.

- Am devenit pufin nostalgici, atAt. Mi-am
amintit de cei doi frafi ai mei gi de prietena mea,
Melissa. Nu i-am mai vizut de cAteva zile gi mi-e
dor de ei, a recunoscut ea, privindu-l pe furig si
vadi daci rAde de ea,

- $tiu cum e. $i eu am o sord mai mici ce se

bucurd cAnd vin acasi dintr-o cilitorie, ca;i cAnd
nu m-ar mai fi vdzutde nu gtiu cAt timp, i-a mirtu-
risit el surAzAnd, amintindu-gi cu drag felul in care
era inlinluit de bralele surorii lui, care nu i-ar mai


