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I 

 
U toku cele sedmice je padala kiša. Talasi nabujale reke su se odbijali od obale 

i razbijali se o kameni most kao da prete da će ga svakog trenutka srušiti. 

Amanda je stojala na mostu i posmatrala granu prepuštenu na milost i nemilost 
snažnih talasa. Odjednom je nestala u viru. Devojka je uzbuđeno počela da se hvata 
za ogradu mosta, stežući je sve grčevitije. 

Samo još nekoliko trenutaka i sve će potonuti u zaborav, govorio joj je neki 
unutrašnji glas. Neće biti više patnji. Neće više biti neverstva koje preseče čoveka i 
uništi kod njega svu životnu radost i poverenje u ljude. Svemu će doći kraj. 

Snažni, zahuktali talasi i zavijanje vetra delovali su kao negodovanje protiv 
sudbine koja se okrenula protiv Amande. 

Devojka je oprezno prekoračila ogradu mosta. Zatvorila je oči od straha kada je 
osetila vrtoglavicu. 

Uvek sam se plašila visine, pomislila je u tom trenutku. Samo još jedan korak, 
pomislila je. A možda ni to neće biti potrebno. Možda će to vetar obaviti umesto 
mene. 

Odjednom je osetila da joj se telo izdiže. Počela je da vrišti kada je postala svesna 
da ne pada u reku, nego nazad prema mostu. 

Učinilo joj se kao da iz daljine čuje neki poznati glas. - To nije baš tako 
jednostavno, veruj mi - rekao je to muški glas. 

Kasnije je Amanda čula isti glas dok je ležala na mekom jastuku. - Popij ovo - 
Amanda nije imala snage da mu se suprotstavi. Posle toga je utonula u duboki san. 

Kada se probudila, u sobi je bilo upaljeno svetlo, a u kaminu je gorela vatra. 
Trebalo joj je malo vremena da se pribera i da konstatuje da leži kod svoje kuće u 
dnevnoj sobi. 

Još se nije čestito razbudila. Ali, ja sam pošla na sastanak sa Nigelom, pomislila 
je. Kako to da sam se sada odjednom našla ponovo kod kuće? 
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Odjednom se setila nečega. Sela je u krevetu. Iz grudi joj se oteo žalostan krik. 
Osetila je kako se nečiji hladan pogled zaustavio na njoj. 

- Otkud... otkud ti ovde? - promucala je, a zatim je glasno počela da jeca. 

- Zbog čega si me sprečio? - upitala ga je. - Do vraga, to mi baš nije trebalo! 

Čovek joj je pružio čistu belu maramicu koju je izvadio iz svoga džepa, a zatim 
je izašao iz sobe. 

Amanda je zarila glavu u jastuk i nastavila da plače sve dok joj potpuno nije 
ponestalo snage. Kada je prestala da plače, primetila je da se on vratio i da joj je 
doneo čaj. 

- Ljudi kažu da je čaj najbolji lek kada čovek doživi šok. Ne znam koliko su u 
pravu - rekao joj je i spustio tacnu na sto ispred njenog kreveta. 

- Ne treba mi nikakav čaj - obratila mu se promuklim glasom. - Šta radiš ovde, 
Malori? 

- Pratio sam te sve vreme od Kaltorpa - odgovorio joj je. - Neobično si se 
ponašala i stekao sam utisak da ćeš napraviti neku glupost. Rešio sam da te pratim. 

- Bilo bi bolje da si gledao svoja posla - rekla mu je Amanda. 

- Verena si za moga brata - rekao joj je. - Smatrao sam da mi je dužnost da ti 
priteknem u pomoć. 

- On je samo tvoj polubrat. 

- Tako je, ako ćemo da teramo mak na konac. 

- Osim toga, ja više nisam njegova verenica. 

- To mi je jasno. 

Amandu je uvek nervirao Malorijev hladan i odmeren ton. Smatrala je da je to 
vezano za njegovu profesiju. Proveo je ceo život vršeći analize u svojoj laboratoriji. 
Međutim, ona nije bila uzorak koji je posmatrao kroz mikroskop i proučavao. Kako 
je samo mogao da bude tako smiren kao da je sve to što se sa njom dešavalo 
najnormalnije? Kako mu nije bilo jasno da joj se srce cepa? 
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Sipao je čaj i pružio joj je šolju. Poželela je da mu prospe čaj u lice da vidi da li 
će ga to malo pokrenuti. Ipak to nije učinila. Polako je ispijala vrelu tečnost, 
mrzovoljno ga gledajući preko ruba svoje šolje. Ovo je tek drugi put da je došao u 
našu kuću, pomislila je Amanda, ali nije gubio vreme i već je uspeo da nađe i 
kuhinju. 

- Kako smo dospeli ovamo? - upitala ga je Amanda namrštivši se. Setila se da su 
njeni ključevi ostali u automobilu koji je parkirala ispred mosta. 

- Imali smo sreće. Zatekli smo ovde ženu koja dolazi da ti sprema. Rekao sam 
joj da se ne osećaš dobro i da sam te dovezao kući. Obećao sam joj da ću ostati pored 
tebe dok ti ne dođe mati. 

- To će malo duže potrajati - prkosno mu je rekla Amanda. - Mama je otišla u 
London sa svojom prijateljicom. Zbog toga sam ja... - iznenada je ućutala. 

Zbog toga je ona odlučila da ode kod Nigela. Nije želela više da sluša njegove 
optužbe da je staromodna što ne želi sa njim da vodi ljubav. Uostalom, već su bili 
vereni i uskoro je trebalo da venčaju. Htela je da dokaže svome vereniku da nije u 
pravu što sumnja u njenu ljubav. 

To nikako nije mogla da saopšti Maloriju, ili bilo kome dregom. 

Setila se da je njena mati otišla u London da nabavi specijalnu garderobu za 
njeno venčanje i rastužila se. Bolje da ne razmišljam o tome, pomislila je i nastavila 
da pije čaj. 

- Verovatno se ne bi utopila, samo bi se povredila - sažaljivo joj se obratio 
Malori. 

- Ne umem da plivam - odgovorila mu je. 

- Bez obzira, mislim da bi se potrudila da se spaseš da si se počela daviti. U 
svakom slučaju, ostala si živa zahvaljujući tome što si se kolebala da li da skočiš, pa 
si mi dala dovoljna vremena da stignem do tebe na vreme. 

- Nije tačno da sam se kolebala - drhtavim glasom mu je odgovorila i spustila 
šolju na sto. - Ja još uvek želim da umrem. 

- Nije mi jasno da si sebi htela da oduzmeš život samo zbog toga što si zatekla 
Nigela sa drugom ženom u krevetu. Nisam mislio da si takav slabić. Kada sam 
krenuo da te pratim, nije mi ni palo na pamet da razmišljaš o samoubistvu. Činilo mi 
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se da si toliko uzbuđena da ne vidiš kuda ideš i plašio sam se da bi te nešto moglo 
pregaziti. 

- Nisam primetila da me pratiš. 

- Nisam ni hteo da ti to primetiš - rekao joj je staloženo. - Da li bi popila još malo 
čaja? 

- Ne - ljutito je odbila, a zatim mu se ipak zahvalila. Amanda je bila veoma 
iznenađena njegovom ljubaznošću prema njoj. Nikada ranije nije o njemu 
razmišljala kao o osobi koja bi mogla biti i ljubazna prema nekome. 

Uostalom, ona baš nije najbolje poznavala Malorija. O njemu je samo znala da 
je Nigelov polubrat i da je šef „Templtonovih laboratorija”. Razočarala se kada ga 
je prvi put videla. Očekivala je da liči na svoga mlađeg brata koji je bio veoma 
zgodan i šarmantan. 

Ali, Malori Templton je bio sušta suprotnost svome bratu. Bio je nizak i nekako 
proziran. Samo je imao smeđu kosu i plava oči kao i Nigel. 

Kada su ga predstavili Amandi, bio je veoma učtiv prema njoj, ali je Amandi od 
samog početka smetala njegova hladna odmerenost u ponašanju i radovalo ju je što 
se Nigel razlikovao od njega. Malori je ličio na Nigelovu bledu senku. 

Sada, u najtežim trenucima njenog života, njihovi putevi su se ukrstili. Amandi 
se to ni malo nije dopadalo. 

- Šta si ti uopšte radio u Kaltorpu? - upitala ga je iznenada. - Ti nikada nisi 
odlazio na relije. Koliko mi je poznato, trke te uopšte ne interesuju. 

- Tačno - odgovorio joj je kratko. - Mislim da sam otišao tamo da se oko nekih 
stvari objasnim sa Nigelom - usne su mu se iskrivile u bolnu grimasu. - Vidiš, nisi ti 
jedina koja je povređena - njihovi pogledi su se sreli. - Dama koju si zatekla sa 
Nigelom mi je nešto značila. 

Amanda nije mogla da dođe do reči od iznenađenja. 

- Ili si ti možda mislila da mene sem posla u laboratoriji ništa drugo ne bi moglo 
interesovati? 

U pravu si, pomislila je Amanda. Zaista je bilo teško zamisliti bledunjavog i kao 
senka prozirnog Malorija strasno zaljubljenog u neku ženu. 
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- Žao mi je - rekla mu je saosećajno. 

- I meni takođe - rekao joj je. - Međutim, ja sam ipak bio u boljem položaju od 
tebe. Ja sam još ranije sumnjao u ono što sam u Kaltorpu video, tako da nisam bio 
šokiran kao što si ti bila - napravio je pauzu. - Da sam stigao tamo ranije, potrudio 
bih se da te sprečim da ti uđeš kod njih. 

- Međutim, ti nikako ne bi mogao da sprečiš da do toga dođe, zar ne? - rekla mu 
je tužnim glasom. 

- Naravno da ne bih - složio se sa njom. 

- I kako se ti osećaš posle svega, Malori? - upitala ga je. - Zar tebi nisu padale 
na pamet crne misli? 

- Pa, da ti pravo kažem, ni na pamet mi nije palo da spas potražim u talasima 
nabujale reke. Povređen mi je ponos, ali mi srce nije slomljeno. Ja nisam bio veren, 
a o venčanju nisam ni razmišljao. Vidim da ni ti više ne nosiš verenički prsten. 

- Vratila sam mu ga - priznala mu je Amanda. Setila se Nigelovog zajapurenog 
lica kada ga je zatekla na delu. Činilo joj se da će je taj prizor proganjati celog života. 
Taj Nigelov zapanjeni izraz i ona razgolićena devojka pored njega, nikako joj nisu 
izlazili iz glave. 

- Bilo bi bolje da to zaboraviš - rekao joj je Malori. Gledao ju je bezizražajno. 
Amanda je pocrvenela. On se ponaša kao da je vidovit, ljutito je pomislila Amanda. 
Zar mu nije dovoljno što zabada nos u njen život, nego bi još hteo da joj čita i misli. 

- Da li možda imaš neki bolji predlog? - upitala ga je. 

- Da. Mogla bi da presvučeš suknju i čarape - iznenadio ju je svojim odgovorom. 
Mislim da ne želiš da te Nigel zatekne tako neurednu kada se pojavi - dodao je. 

- Misliš da će on doći ovamo? - uzbuđeno ga je upitala. 

- Smeo bih se kladiti da hoće - odgovorio joj je. - Doći će da ti prizna da je 
pogrešio i tražiće od tebe oproštaj. Ali, nemoj od njega očekivati da se pokaje zbog 
svoga postupka. 

- Nadam se da mi ne savetuješ da mu progledam kroz prste i zaboravim? 
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- Nemam nameru da ti delim savete. Samo sam hteo da te upozorim kako će se 
Nigel postaviti prema tebi. On je navikao da mu se uvek sve oprosti, a na to ga je 
navikla moja maćeha. 

- Mislim da nije svejedno napraviti neku manju grešku ili otići u krevet sa 
devojkom svoga brata - ljutito je rekla Amanda. 

- Mislim da se on sa tobom neće složiti u tom pogledu. On će ti objasniti da to 
nije ništa ozbiljno i da prema toj devojci ne oseća ništa. Ona mu je samo poslužila 
da zadovolji svoje seksualne želje. Mislio sam da će brzo dojuriti ovamo, ali izgleda 
da još uvek priprema svoju odbranu. 

- Odbranu? - ponovila je Amanda. - Da li ga išta može opravdati? 

- Pa, napad je najbolja odbrana - rekao joj je Malori nakon kraćeg razmišljanja. 
- On će te ubediti da si ti kriva što ti je bio neveran, jer mu nisi pružila što je želeo, 
pa je to morao da potraži kod druge žene. 

- Odakle ti to znaš... mislim... da između Nigela i mene nije bilo... - upitala ga je 
Amanda pocrvenevši od stida. 

- Zato što sjaj u očima koji ti imaš, imaju samo device objasnio joj je Malori 
biranim rečima. - U današnje vreme su device veoma retke. 

Amanda je mislila da je Malori gotovo i ne primećuje, kao što ni ona njega nije 
primećivala. Uzbuđivalo ju je saznanje da se on toliko interesovao za nju. 

- Ta tvoja primedba je tipična za muškarce - tekla mu je Amanda. 

- Tačno - iskreno joj je priznao. - Takvi su muškarci, a ni ja se ne razlikujem od 
ostalih u tom pogledu - napravio je pauzu. - Ti verovatno misliš da sam ja ukočen. 
Pa, u poređenju sa Nigelom i jesam. Verovatno i Kler tako misli. 

Amandi nije promaklo njegovo neraspoloženje dok joj je to govorio. Očigledno 
je bio ogorčen. Međutim, nju nije zanimalo njegovo raspoloženje. Morala je priznati 
da je bio veoma učtiv, ali joj je uvek delovao nekako beživotno. 

- Idem da se presvučem - rekla je Amanda i ustala. Njegov pogled je bio uperen 
u njene noge. 

- Mogla bi staviti i neki antiseptik na te ogrebotine - primetio je. 
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Amanda mu nije ništa odgovorila. Pohitala je u svoju sobu. Bila je veoma 
nezadovoljna kada je ugledala svoje crveno i podbulo lice u ogledalu. Na njemu su 
se jasno videli tragovi patnje i suza. Nije želela da je Nigel vidi takvu. U stvari, ona 
više nikada nije želela da ga vidi. 

Dok je sedela u kadi pokušavajući da se malo opusti u toploj vodi, prisećala se 
Nigelovih reči: „Voli me”, često joj je govorio. „Moraš imati u mene poverenja.” 

Amanda je bila spremna da mu pokaže da ga voli bez rezerve i da je spremna 
sve da učini za njega. Želela je da mu da do znanja da ne pridaje toliko veliku važnost 
samom činu venčanja. Volela je Nigela i bila je spremna da mu cela pripadne. Želela 
ga je isto toliko koliko i on nju. 

Bolno je bilo saznanje da ju je Nigel izneverio. Nikada nikoga nije volela pre 
njega. Posle svega što je doživela, verovatno se više nikada neće zaljubiti. Nikada. 

Upoznala je Nigela pre godinu dana u Jezerskoj oblasti. Njena firma je bila 
sponzor relija koji se tamo održavao. Amanda je bila tamo službeno. 

U toku jednog prijema, Amanda je primetila da je neko posmatra. Ugledala je 
Nigela kako joj iz drugog kraja prostorije nazdravlja. Zbunjeno se okrenula na drugu 
stranu. Poželela je da je malo starija i da ima malo više iskustva da se sa njim uhvati 
u koštac. 

Nije mogla da veruje svojim očima kada joj je on prišao. Nigel je u to vreme već 
bio veoma popularan i sportski novinari i komentatori su mu proricali sjajnu karijeru. 

Amanda nije imala neko visoko mišljenje o sebi. Znala je da je privlačna, ali je 
smatrala da je previše mršava. Bila je zadovoljna svojim zelenim očima. Svoju riđu 
kosu je skupljaia da joj ne bi smetala na poslu. U svakom slučaju, nije imala nikakve 
preduslove da se dopadne Nigelu. Nije bila ni bogata naslednica, niti je pred njom 
stajala uspešna karijera. 

Međutim, izgleda da je Nigelu baš to i odgovoralo. Zabavljali su se nekoliko 
meseci i kada ju je on zaprosio, ona je odmah pristala da se uda za njega. Tada je 
smatrala da je najsrećnija žena na svetu. Od tada je živela kao na sedmom nebu. 
Sada se zbog svega gorko kajala smatrajući sebe najvećom budalom na svetu. 

Malori se veoma zabrinuo što se ona dugo zadržala u kupatilu. Verovatno je 
pomislio da bi ona mogla sebi prerezati vene. Pozvao ju je da izađe. Rekao joj je da 
će brojati do deset i ako dotle ne izađe da će ući kod nje. 
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- Gledaj svoja posla - oštrim tonom mu se obratila Amanda. - Malori, ja sam 
danas poslepodne jednostavno poludela. Ne znam šta mi je bilo, ali sam sigurna da 
se to više nikada neće ponoviti - dodala je nešto blažim tonom, 

- Hoćeš da kažeš da bi bilo najbolje da sada odem i da te ostavim na miru. 

Amanda je pocrvenela. - Tako je - priznala je. 

Ispitivački ju je posmatrao. - Neka bude kako ti želiš - rekao joj je i otišao u 
prizemlje. Amanda se češljala u spavaćoj sobi kada je on uključio motor i odvezao 
se. Laknulo joj je. 

Amanda nije krivila Kler što je bila sa Nigelom. Pored momka kao što je bio 
Malori, to je bilo neizbežno. On je bio bogat i pametan, ali ni u kom slučaju nije bio 
muškarac kakav bi se dopao ženama. 

Nakon Malorijevog odlaska se pojavio Nigel. 

- Zdravo, draga. Hoćeš li me pustiti da uđem? - upitao ju je. 

Amanda mu je bez reči otvorila vrata. Delovao je smireno. 

- Hajde, ljubavi, reci šta imaš da mi kažeš. Viči na mene, vrišti, udari me, reci 
mi da sam nitkov. Imaš prava da me nazoveš kako god hoćeš. 

- Čemu sve to? - Amandi je bilo drago što je uspela da se kontroliše. - Nije mi 
jasno zbog čega si došao, Nigele, ali... 

- Zar to nije očigledno? - obratio joj se uzbuđenim tonom. - Došao sam zbog 
toga što te volim, Amanda. Znam da ti je teško da u to poveruješ nakon onoga što si 
danas videla, ali moraš mi verovati da govorim istinu. Kler mi ništa ne znači. Sinoć 
smo malo više popili i desilo se... 

- Pre svega mi nije jasno šta je ona tamo tražila - Amarda nije slepo prihvatila 
njegovo objašnjenje. 

- U Kaltorpu? - slegnuo je ramenima. Verovatno me je potražila da bi mi čestitala 
na postignutom rezultatu. 

- Ali, ona je bila Malorijeva devojka, zar ne? 

Njegove oči su zaiskrile čudnim sjajem, a zatim je ponovo počeo da sleže 
ramenima. - Ne znam, možda su se njih dvoje viđali. Malori mi nikada ne priča takve 
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stvari. On je veoma zatvoren. U svakom slučaju, njega slabo zanimaju žene u bilo 
kom pogledu. 

- Nije lepo od tebe što tako govoriš o svom bratu - primetila je Amanda. 

- On je samo moj polubrat - ispravio ju je. - Uostalom, mi nismo ovde da 
diskutujemo o Malorijevom odnosu prema ženama, koje ga, uzgred budi rečeno, 
uopšte ne zanimaju. 

- Nego, zbog čega smo ovde? - izrevoltirano mu se obratila. 

- Da razgovaramo o ovom glupom nesporazumu između nas, a zatim da sve 
zauvek zaboravimo - odgovorio joj je odlučno. - Zaboga, Amanda, zar da dozvolimo 
da nas ova glupost rastavi. U svakom slučaju, ja ne nameravam da oženim onu 
glupaču nego tebe. 

- To nije tako jednostavno kao što ti se čini... - rekla mu je setivši se šta joj je 
Malori rekao. 

- Sve bi moglo lako da se izgladi, samo kada bi ti htela - rekao joj je i krenuo 
prema njoj. Namrštio se kada je ona ustuknula. Situacija je bila prilično napeta. 

- Pa, šta ti u stvari želiš od mene? - upitao ju je uzdahnuvši. - Da li treba da te 
molim? Da puzim pred tobom? Da kleknem pred tebe? Samo mi reci, a ja sam na 
sve spreman. Ali, treba da imaš na umu da do ovoga ne bi došlo da nisi toliko držala 
do svog prokletog devičanstva. 

Malori je bio u pravu kada joj je rekao da će Nigel pokušati da prebaci svu 
krivicu na nju. 

- Da li ti smatraš da sam ja kriva što mi nisi mogao biti veran ni nekoliko nedelja 
pred naše venčanje? 

- To nema veze sa mojom vernošću prema tebi - nestrpljivo joj se obratio. - Ja 
ne mogu dugo da budem bez žene, a ti si me još više podsticala na to. Misliš valjda 
da mi je bilo lako da provodim sa tobom toliko vremena, a da sa tobom ne vodim 
ljubav? Da si htela da vodiš sa mnom ljubav, ni jedna druga žena na belom svetu me 
ne bi privolela da sa njom spavam. Kako ti to nije jasno, draga? 

- To se ni ovako ne bi desilo da me ti zaista voliš - Amandu je zamorilo to 
prepiranje sa njim. - Žao mi je, Nigele, ali ja ti više ništa ne verujem i ne mogu da 
se udam za tebe. 
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- Draga, ne misliš to valjda ozbiljno? Izvinio sam i se. Šta još treba da uradim? 

- Ništa - odgovorila mu je. Amanda je jedva izdržala da ne zaplače. - Molim te 
da što pre odeš odavde. 

Nigel ju je gledao sa nevericom. - Slušaj, prevrtljivice jedna! - Neću ti dozvoliti 
da se tek tako poigravaš sa mrom. Ja ću... - Iznenada je ućutao kada je čuo kako se 
otvaraju kuhinjska vrata. U sobu je ušao Malori. 

- Mislim da ćeš ovoga puta morati da prihvatiš da si odbijen, Nigele. Najbolje će 
biti da sada odeš odavde - smireno mu se obratio. 

- Baš lepo! - rekao je Nigel žmirkajući. Sumnjičavo je odmerio Amandu. - Sada 
mi je jasno otkuda ti sve one informacije o Kler, draga. Sve si doznala od staroga 
Malorija, zar ne? Sada mi je tek jasno kako se desilo da si se pojavila kod mene baš 
u najnezgodnijem trenutku. 

Amanda je htela da mu objasni da greši, ali se u zadnjem trenutku uzdržala. Nije 
nikako smela da mu otkrije pravi razlog svoje posete. 

- To sada više nije važno. Molim te, idi sada! - rekla mu je. 

- A vas dvoje da ostavim da se isplačete jedno drugom na ramenu, zar ne? - 
podrugljivo je rekao Nigel. To me podseća na sudar dve sante leda. Vas dvoje biste 
mogli biti par stoleća, gospođica Devica i njen uštirkani Mlakonja. - Prezrivo ih je 
pogledao, a zatim se okrenuo i hitrim koracima uputio prema vratima. 

Sećaću se ovoga dok sam živa, pomislila je Amanda. 

Amandu je obuzela takva tuga da je pomislila da će pući ako ne zaplače. 

- Da li je sve u redu? - upitao ju je Malori. Sve vreme ju je budno motrio. Gordo 
je digla glavu. - Da - odgovorila mu je. 
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II 

 
Zbog čega si se vratio? - upitala je Amanda Malorija. - U stvari, ja nisam ni 

otišao odavde. 

Sedeli su za kuhinjskim stolom jedno naspram drugoga. 

- Samo sam se odvezao kolima iza kuće, a zatim sam ponovo ušao na zadnji ulaz. 

- Zamolila sam te da odeš i mislila sam da si me poslušao - hladno mu se obratila 
Amanda. 

Zabrinuto ju je pogledao. - Znam! Međutim, želeo sam da ti se nađem u slučaju 
da ti zatreba pomoć. Pretpostavljao sam da ćeš imati problema sa Nigelom. 

- Mislim da si malo preterao. 

- Dobro! Izvinjavam se što sam bio nametljiv. Verovatno bi se Nigel i bez moga 
prisustva ponašao kao pitomo jagnje i kada si mu rekla da ode, poslušao bi te bez 
reči, zar ne? 

- Ti misliš da sve možeš da rešiš, zar ne? - ljutito ga je upitala. 

Malori je odmahnuo glavom. - Naprotiv, ali ja sam imao tu sreću da sam u 
poslednjih dvadeset i šest godina dobro upoznao Nigela. Dobro mi je poznato kako 
reaguje u pojedinim situacijama. Na osnovu toga sam zaključio da ne bi bilo dobro 
da te ostavim samu sa njim. 

- Bože! - Amanda ga je gledala širom otvorenih očiju. - Ti zaista imaš bujnu 
maštu. Nisi valjda mislio da će me on napasti? 

- To nisam rekao. 

- A šta ako ti kažem da mi smeta tvoje prisustvo? - upitala ga je zajedljivo. - 
Uostalom, nas dvoje se jedva poznajemo. Šta znam, možda i ti nameravaš da me 
siluješ. 

- Kako si samo pogodila? - obratio joj se sa ironijom u glasu. - Predstojeća noć 
nam mnogo obećava - u njegovom tonu se osećalo gnušanje. 
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- Izvini - promrmljala je Amanda. - Baš sam se glupo ponela. Izgleda da još 
nisam došla sebi od šoka - pogledala ga je pravo u oči - U svakom slučaju, ne želim 
više da ti zadajem glavobolju i da te zadržavam. Sigurna sam da si nešto planirao za 
večeras. Ja sam sada već u stanju da ostanem sama. - I pored toga što je nastojala da 
joj glas zvuči ubedljivo, u tome nije uspela. Bila je na kraju živaca i obuzela ju je 
neka tuga. Nije mogla da zamisli ništa gore, nego da ostane sama. 

- Što se tiče mesta, ovde ga ima dovoljno. Imam jednu praznu spavaću sobu - 
obratila mu se i sama se iznenadivši što je to prevalila preko jezika. 

- Onda će biti najbolje da ja odem po auto. Da li želiš vidimo još neke stvari. Da 
li si svoje ključeve ostavila u kolima ili su ti oni u džepu? 

- Ostavila sam ih u kolima. 

- Onda će biti najbolje da je odem po auto. Da li želiš da ga dovezem u garažu? 

- Da, molim te. Ja ću u međuvremenu pripremiti večeru. Da li ti se nešto posebno 
jede? 

- Nemam posebnih želja - skromno joj je odgovorio. 

Amandi se učinilo da je njemu sve svejedno i to joj se ni malo nije dopalo. 

Amanda je počela da priprema večeru. Iznenada je zazvonio telefon. Srce joj je 
sišlo u pete. To je verovatno mama, pomislila je. Međutim, prevarila se. Kada je 
podigla slušalicu, niko joj se nije odazvao, samo se čulo disanje sa suprotne strane 
žice. 

Amanda je ljutito spustila slušalicu. U tom trenutku se i Malori vratio. 

- Šta to nije u redu? - iznenađeno ju je upitao. 

- Sve je u redu. Neko me je zvao, a kada sam podigla slušalicu, nije hteo da mi 
se javi - uspela je da se nasmeši. 

- Da li želiš nešto da popiješ? - ljubazno ga je upitala. 

- Rado bih popio jedan dupli viski - odgovorio joj je. Uputio joj je jedan upitni 
pogled. - Da li sam rekao nešto smešno? - upitao ju je. 

- O, ne - Amanda se zbunila. - Samo ponekad znaš da iznenadiš čoveka. 
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- Mislila si da su svi moji postupci uvek strogo isplanirani. 

- Prihvatam tvoju izjavu kao kompliment. - Telefon je ponovo zazvonio i Malori 
je podigao slušalicu. - Halo? - javio se. 

Ali, se ponovo ništa nije čulo, a Malori je stajao naslonjen na sto i mirno čekao. 

- Ja mogu da stojim ovde celu noć - rekao je smireno. Zatim je premestio 
slušalicu na drugo uho. - Spustio je slušalicu - saopštio je Amandi - Mislim da 
pogađam ko bi mogao biti tako tajanstven - uputio je Amandi jedan značajan pogled. 

- Dakle, šta ti kažeš? 

- Uverena sam da nije Nigel - rekla je uzbuđeno. 

Malori je pogledao podrugljivo. Podigao je čašu i nazdravio. - Ovu čašu ispijam 
u znak tvoje lojalnosti, ma koliko bila pogrešna. 

- Ti zaista mrziš Nigela, zar ne? - upitala ga je drhtavim glasom. 

Malo je razmislio pre nego što joj je odgovorio odrično. 

- Bojim se da si takav zbog toga što si ljubomoran na njega što ti je oteo devojku 
- rekla mu je Amanda. 

- U pravu si! Ja sam ljubomoran - dok je to govorio na usnama mu se pojavio 
ledeni osmeh. Amandi je bilo veoma neprijatno. - Da ti pravo kažem, to mu nikada 
neću oprostiti. 

Amanda je imala utisak da mu je pala maska sa lica i da se pokazao pred njom u 
pravom svetlu, makar na trenutak. Izgleda da mu je bilo stalo do Kler daleko više 
nego što je bio veljan da pokaže. 

- Da li bi ti smetalo da uključim televizor? - upitao ju je učtivo. 

- Ne. Samo ga slobodno uključi - požurila je da mu od govori. 

Očigledno je Malori Templton bio vrlo zagonetna ličnost. Amanda nikada nije 
mislila da se Nigel i njegov brat posebno vole, ali na kraj pameti joj nije bilo da se 
gotovo mrze. 

- Ova kuća je veoma lepa - primetio je Malori. - Da li uvek ovde stanuješ? - 
upitao ju je. 
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Odmahnula je glavom. - Uglavnom stanujem u Londonu sa još tri devojke u 
istom stanu - nasmešila se. - Ali, zato kad god imam mogućnosti, obavezno dolazim 
ovamo. 

- To me nimalo ne čudi. Da li tvoja majka živi ovde sama? 

- Da. Moj otac je umro pre četiri godine od infarkta. Ta nevolja nas je zatekla 
nekako iznenada. 

- To se obično dešava iznenada - rekao jej je. - Moj otac je takode od toga umro. 
Međutim, njega su lekari na vreme upozorili da boluje od srca, ali se on nije obazirao 
na njihova upozorenja. 

- Da li ti nedostaje otac? - upitala ga je Amanda. 

- Kako da ne - priznao je. - Kada sam bio dete nismo baš bili jako bliski, ali smo 
se kasnije sve više zbližavali. Naročito kada više nije bilo moje maćehe. 

- Nju nisi voleo, zar ne? 

- Kada se udala za moga oca trudio sam se da je prihvatim. Divio sam se njenoj 
lepoti. Međutim, ubrzo sam otkrio da ona uopšte nije imala nameru da se trudi oko 
mene. Kada se rodio Nigel, veoma sam se obradovao. Uvek sam želeo da imam 
brata. 

- Prava je šteta u tom slučaju što se vas dvojica ne slažete. 

- Nas dvojica jednostavno nismo imali priliku da se zbližimo. Kamila je mislila 
da sam ja ljubomoran na njenu bebu i da bi je mogao povrediti. Nije mi dozvoljavala 
ni da joj priđem. Čim sam stasao za školu, gledala je da me odstrani iz kuće, a Nigel 
je ostao. Tako smo sve vreme rasli potpuno odvojeno. Kada smo se malo bolje 
upoznali, konstatovali smo da imamo malo zajedničkog. 

- Kakva šteta! 

- Šta se tu može - slegnuo je ramenima. - Koliko mi je poznato, ti si jedinica, zar 
ne? 

- Zar ti Nigel nije ništao o tome rekao? 

- On mi je veoma malo pričao o tebi. Samo mi je rekao da je upoznao tvoju 
majku i da ste se vas dvoje verili. 
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- Bilo mi je vrlo neprijatno kada me je Nigel prvi put odveo svojoj kući - priznala 
je Amanda. - Imala sam utisak da se tebi baš nisam naročito dopala. 

- Grešiš! Samo sam bio iznenađen što je Nigel odlučio da se ženi. Bilo mi je 
drago što će se jednom već smiriti. Međutim, u to vreme smo se nas dvojica nešto 
sukobili u vezi sa vođenjem poslova u kompaniji. 

Posle večere, Malori se ponudio da opere sudove, ali ga je Amanda odbila. 

- U tom slučaju ću skuvati kafu - rekao je. Nasmešio se i Amanda je primetila da 
ima prelepe zube. - Nemoj me gledati tako iznenađeno, Amanda. Ja sam vičan svim 
poslovima po kući. Ako mi pokažeš gde ti se nalazi posteljina, ja ću rado sam 
namestiti svoj krevet. 

- Ja sam već to uradila - odgovorila mu je. Tada je ponovo zazvonio telefon. 

- Poslaži sudove, a ja ću se javiti - rekao joj je Malori. Amanda je primetila da 
joj drhte ruke. 

- U pitanju je greška - rekao joj je Malori kada se vratio, ali Amanda mu nije 
poverovala. 

Dok su pili kafu ispred televizora, Amanda je počela da zeva. 

- Umorna si, zar ne? 

- Kako i ne bih bila - odgovorila mu je. U stvari, jedva je čekala da ode u svoju 
sobu i da ostane sama. 

- Laku noć, Amanda. Lepo spavaj - rekao joj je blago. Jednog trenutka joj se 
učinilo da on želi da je poljubi i sva je zadrhtala. 

Nešto je zbunjeno promrmljala i ustuknula, a zatim je brzo izašla iz sobe. 

Amanda je još dugo ležala budna u svome krevetu pre nego što je uspela da 
zaspi. Prebacivala je sebi što se ponela kao neka divljakuša. Šta bi joj se desilo da ju 
je poljubio u obraz za laku noć? 

Iznenada je čula neku lomljavu. Amanda je u prvi mah pomislila da je neko bacio 
bombu na njenu kuću. Zatim je okrenula prekidač i upalila noćnu lampu. Do nje je 
dopro hladan talas vazduha. 

Počela je da viče. Okno na njenom prozoru je bilo razbijeno. 
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Vrata njene sobe su se otvorile i ugledala je Malorijevu glavu i iznenađujuće 
snažno rame. 

- Šta se to, do vraga, dešava? - upitao je. - Zaboga! 

- Ovo je mogao da učini samo neki divljak - jecala je Amanda. 

- Svakako! U ovo doba godine prolaze baš ovuda u hordama - sa ironijom u glasu 
je primetio Malori. - Gde su ti papuče? - upitao ju je. 

- Tamo gde je i tvoja pižama - odgovorila mu je. 

- U tom slučaju ti se moram ponuditi da te prenesem u drugu prostoriju. Možda 
će biti najbolje da te odnesem u spavaću sobu koju si meni stavila na raspolaganje. 

Amanda je bila zapanjena. - A gde ćeš ti onda spavati? 

- Ja ću prvo pokupiti ovo staklo, a zatim ću nekako zatvoriti prozor, tako da ću 
moći da provedem noć ovde, ako ti nemaš ništa protiv. 

- Zar nećeš pokušati da otkriješ ko je ovo uradio? 

- Taj neko verovatno sedi u svojim kolima i nalazi se negde daleko odavde. 

Malori se nagnuo prema njoj i lako ju je podigao iz kreveta. Nije bio ni približno 
onako slab kao što je to ona mislila. Kada se naslonila na njega, Amanda je osetila 
dodir njegovih snažnih mišića. 

- Ovde već nema stakla - rekla mu je kada su se našli u hodniku i on ju je odmah 
spustio na pod. 

- Gde mogu da nađem metlu i kantu za otpatke? - upitao ju je. 

- U kuhinji - rekla mu je. - O, ovo je sve tako glupo! Ne mogu da verujem da mi 
se ovako nešto događa. 

- Bolje će biti da sada odeš u sobu, legneš i zaspiš. Sutra kada se probudiš, sve 
će ti ovo izgledati kao ružan san - odgovorio joj je. 

Amanda ga je poslušala i odmah otišla da legne, ali nikako nije uspela da se 
smiri. Čula je kako Malori posluje po kući i kad god bi on bio malo glasniji, ona bi 
pretrnula od straha i pozivala ga. 
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- Plašim se da bi se oni mogli vratiti - rekla je kada se Malori pojavio na vratima 
sobe. 

- Ne verujem da će se vratiti - rekao joj je. - Cilj je bio da ti se utera strah u kosti, 
a to je postignuto. 

- Ti stvarno misliš da je to bio Nigel, zar ne? 

- Da - odlučno joj je odgovorio. 

- Ne mogu da verujem da bi odrastao, zreo čovek tako postupio. 

Malori se nasmešio. - Čini mi se da tvoje iskustvo baš i nije bogato. Verovatno 
nisi poznavala veliki broj odraslih ljudi - primetio je pomalo podrugljivo. - 
Predlažem ti da o ovome porazgovaramo sutra. Ja bih želeo da malo odspavam. 

- Ne želim da ostanem ovde sama. Molim te, ostani sa mnom - Amanda ni sama 
nije mogla da poveruje da je to izgovorila. Počela je da muca kada je ugledala 
iznenađeni izraz njegovog lica. - Nisam... nisam mislila... 

- Znam, znam - rekao je i prišao krevetu i legao pored nje, ali se nije pokrio 
njenim pokrivačem. 

- Biće ti hladno - rekla je. - Možeš se slobodno pokriti. 

- Ne, hvala ti - rekao joj je. - Nemoj da izazivaš sudbinu, Amanda. Ne znam šta 
ti je o meni rekao Nigel, ali veruj mi, ni ja nisam evnuh - ispružio je ruku i ugasio 
noćnu lampu. - A, sada na spavanje. 

Amanda je imala utisak da sva gori. - Laku noć - rekla mu je. Zatvorila je oči i 
ubrzo je i sama zaspala. 

Kada se sledećeg jutra probudila, nije se odmah setila kako se našla u toj sobi. 
No, ubrzo se prisetila svih događaja od prethodne noći i brzo je ustala. Obukla se i 
otišla u prizemlje. 

- Upravo sam hteo da dođem da ti javim da je doručak gotov - rekao joj je Malori 
kada je ušla u kuhinju. 

Pocrvenela je koliko joj je bilo neprijatno. Uzela je tanjir i sela za sto nasuprot 
Malorija. - Nije trebalo da me čekaš za doručak. Prošla noć je bila veoma burna. 
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- Primetio sam - Malori je pogledao na svoj ručni sat. - Sada stvarno moram da 
odem. Da li bi neko iz sela mogao da ti popravi taj razbijeni prozor? 

- Imamo ovde jednog majstora, gospodina Ambroza. Telefoniraću mu da dođe. 
- Usiljeno se nasmešila. - Izgleda da si uspeo da pokupiš i najsitnije komadiće 
razbijenog stakla. 

- Upotrebio sam i usisivač, još dok si ti spavala. 

- Baš mi je neprijatno zbog svega - uzbuđeno je rekla Amanda. 

- Ne treba da ti bude neprijatno blago joj je rekao. - Prošle noći ti je bio potreban 
prijatelj i ja sam ti se ponudio da to budem. Ispružio je ruku prema njoj. Da li se 
slažeš da budemo prijatelji? 

Dozvolila mu je da je uhvati za ruku. Njegovi prsti su se obavili oko njenih. 

- Dogovoreno - požurila je da mu odgovori. - Žao mi je što sam ispala tako 
smešna. 

- Sve je to u redu. Nego, sada mi reci da li smeš danas da ostaneš sama, ili možda 
imaš nekoga ko bi mogao da dođe i da ti pravi društvo? 

- Mogu da ostanem i sama - rekla mu je vedro. - A i moja majka će se vratiti iz 
Londona. 

- Odlično. - Ustao je sa stolice. - Doviđenja. Ovoga puta je Malori zaista otišao. 

Amanda je dugo razmišljala o njemu. Nije bila sigurna da bi želela ponovo da 
ga vidi. Pitala se šta li je pomislio o njoj kada ga je pozvala da ostane pored nje. 
Legao je pored nje i cele noći nije ni pokušao da joj priđe. To se Nigelu sigurno ne 
bi dogodilo. Verovatno su Malorijevi seksualni prohtevi bili daleko skromniji od 
Nigelovih. 

Baš je taj Malori kontradiktoran i tajanstven, pomislila je i rešila da više ne 
razmišlja o njemu. 
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III 

 
Prošlo je otprilike dva sata od Malorijevog odlaska, kada su se pred Amandinom 

kućom zaustavila neka kola. Prvo što je pomislila bilo je da joj se majka vratila. 
Zatim joj je palo na pamet da je možda stigao majstor da popravi prozor. Pohitala je 
da otvori vrata i na svoje zaprepašćenje ugledala Nigela. 

Nije se odmah snašla da mu zalupi vrata ispred nosa, tako da je on ušao u kuću. 
Bio je bled i videlo se da je iznerviran. 

- Amanda, morao sam da dođem kod tebe. Mislim da smo oboje imali dovoljno 
vremena da o svemu dobro razmislimo i da se malo smirimo. Moraš me saslušati. - 
Pogledao je okolo. - Da li si ovoga puta sama? - nervozno ju je upitao. Amanda je 
znala da on u stvari želi da zna da li je Malori otišao. Radovalo ju je da može da mu 
kaže da je sama u kući. 

Ipak se predomislila. - U mojoj spavaćoj sobi se nalazi majstor koji mi popravlja 
prozor - rekla mu je. 

- Šta nije u redu sa prozorom? - iznenađeno ju je upitao. 

- Što se sada praviš da ništa ne znaš? Zar očekuješ da ti poverujem u neke tvoje 
priče posle svega što si mi priredio? - ljutito mu se obratila. 

Zacrveneo se i skrenuo pogled. - Sve mi je jasno - rekao je tužnim glasom. 
Ponašao sam se kao da sam sišao sa uma. Zbog toga sam i došao kod tebe da ti se 
izvinim za sve te gluposti. 

- Ubacivanje cigle kroz prozor nije sitnica. Mogao si me ubiti - ljutito mu se 
obratila Amanda. 

- Toliko sam se uzbudio da uopšte nisam bio u stanju da mislim. - Krenuo je 
prema njoj. - Draga, da li bi nas dvoje sada mogli lepo da sednemo i o svemu 
porazgovaramo na miru? 

- Ne - odgovorila mu je kratko. Mislim da sam ti već rekla da više nemamo o 
čemu da razgovaramo. - Amanda je čvrsto ostala pri svojoj odluci. - Nigel, moraš 
shvatiti da je između nas dvoje sve svršeno, jednom za svagda. 
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- Ali, kada si mi to rekla prvi put, smatrao sam da si i suviše ljuta i nisam ni 
pokušavao da ti razjasnim stvari. 

- Šta tu ima da se objašnjava? Ja sam te zatekla kako vodiš ljubav sa drugom 
ženom, i to još sa devojkom svoga brata. Za takav postupak ne postoji nikakvo 
opravdanie 

- Dozvoli da ti nešto objasnim - počeo je da gestikulira. - Amanda, moraš mi 
dozvoliti da se opravdam. Ne možeš me tek tako osuditi. Nas dvoje se još uvek 
volimo, draga, zar ne? 

- Ti svoju ljubav ispoljavaš na veoma neobičan način. Ako baš moraš, reci mi 
šta imaš da mi kažeš. 

Nigel se duboko zamislio. - Ne moraš mi reći da sam se poneo kao velika budala. 
To i sam dobro znam. Kada sam te upoznao, mislio sam da me ni jedna druga žena 
ne bi mogla osvojiti. Veliki broj žena prosto proganja poznate ličnosti, pa i reli 
vozače. 

- Mislim da Kler ne spada u tu vrstu žena - primetila je Amanda. 

- Ne, ali meni nije dala mira. Telefonirala mi je i stalno mi se nudila. 

- I tako se sasvim slučajno našla i u Kaltorpu, zar ne? 

- Ne. Ona je tamo došla namerno zbog mene. Jednostavno mi nije dala mira. Nije 
prestajala da me proganja. 

- Jadan Nigel - sa ironijom u glasu je rekla Amanda. - Mora da ti je to teško palo. 
Na kraju verovatno nisi mogao da odoliš prevelikom iskušenju, a možda te je ona 
čak i silovala. 

- Naravno da me nije silovala. Ali, ja nisam svetac, draga moja. I ja imam svojih 
slabosti i možda je bolje da se sa njima suočiš pre nego što se venčamo - Amanda je 
upravo otvorila usta da mu nešto kaže, ali ju je on zaustavio gestikulirajući rukama. 
- Kao moja buduća supruga, draga, ti moraš da me razumeš. Ne smeš nikako 
dozvoliti da jedna takva žena uništi našu sreću. - Molećivo ju je pogledao svojim 
plavim očima. - Ja bez tebe ne mogu da živim, Amanda. 

Hteo je da je uhvati za ruku, ali je ona ustuknula. 

- Ti se ponašaš kao da ništa drugo nisi zgrešio osim što si spavao sa Kler. A šta 
je sa tvojim anonimnim telefonskim pozivima i sa razbijanjem prozora? 
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- Draga, bio sam van sebe kada sam došao ovamo i našao te sa Malorijem. Satima 
sam stajao ispred tvoje kuće i čekao da on ode. Kada sam video da ne odlazi od tebe, 
svašta mi je padalo na pamet. Mislio sam da vas dvoje vodite ljubav u tvojoj spavaćoj 
sobi, da bi mi se osvetio zbog Kler. Posle sam se sam sebi smejao što mi je to uopšte 
palo na pamet. Gde bi jedan tako nezainteresovan, hladan tip mogao učiniti tako 
nešto? - Nigel je ponovo ispružio ruku prema Amandi. - A verujem da mu ni ti to 
nikada ne bi dozvolila. Uostalom, kad nisi pristala sa mnom da vodiš ljubav, kako 
bi na to pristala tek sa Malorijem! 

Amanda je ćutala. Odjednom je osetila da ju je obuzeo talas uzbuđenja. 

- Pa, reci mi nešto, draga. Ne dozvoli da pomislim da si ipak dozvolila mom 
polubratu ono što nisi dozvolila meni. Primetio je da se Amanda zarumenela. - Bože, 
da li je to moguće! Ti si ipak spavala sa njim, ti mala... 

- U pravu si - prkosno mu je odgovorila Amanda. - I uopšte se ne kajem zbog 
toga, pa čak ni ako je on to učinio samo da bi ti se osvetio zbog Kler. 

Amanda se odmah pokajala što je to rekla, ali je bilo kasno da povuče reč. Osim 
toga nije imala namere da objašnjava Nigelu šta se između nje i Malorija odigralo 
prethodne noći. Dobro je znala da bi na taj način izvrgla Malorija Nigelovom 
ismevanju, a Malori to ničim nije zaslužio od nje. 

Nigel je izgubio strpljenje. Počeo je da viče. - Ti si ista kao i sve žene! 

- Ne moraš ništa više da mi kažeš. Sve mi je jasno - prekinula ga je Amanda. - 
A, sada izlazi odavde i da se više nisi vratio - dodala je drhtavim glasom. 

- Neću! A i zašto bih dolazio? Sada kada te je Malori imao, nemaš više razloga 
da me odbiješ i da se izgovaraš da si devica. - Počeo je prostački da se smeje. - A 
možda bih trebao da mu budem zahvalan što je to učinio. - Prišao joj je bliže. 

Amanda je počela da se povlači. - Da mi nisi prišao! 

- To si trebala reći Maloriju sinoć - rekao joj je cereći se - Ti i Malori! To nikako 
ne mogu da svarim! Da li je to moguće? Da li je moguće da i njega interesuje seks, 
a ne samo hemijske formule? Verovatno sada u svojoj laboratoriji ispisuje rezultate 
svoga eksperimenta u tri primerka. 

- Ne bi smeo tako da govoriš o Maloriju - Amanda se ljutito okomila na njega. - 
On poseduje sve one osobine koje tebi tako očigledno nedostaju. Veoma je drag i 
predusretljiv, između ostalog. 
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- Nisam znao da te osobine tražiš od muškarca sa kojim si spremna da vodiš 
ljubav. Tebe je verovatno uzbudilo to što ti je plakao na ramenu. 

- Ti si stvarno vredan prezira... 

- A Malori je vredan divljenja - urlao je Nigel. - U tom slučaju se pitam zbog 
čega se ne udaš za njega? 

- I hoću - prkosno mu je odgovorila. 

- Samo ne znam da li će on to hteti, nakon što pripadneš i meni - rekao joj je 
hladnokrvno. 

Amanda je počela da uzmiče prema kuhinjskim vratima, a zatim je čula 
spasonosan glas gospodina Ambroza koji došao da joj popravi prozor. 

Gospodin Ambroz je ušao u kuhinju i počeo je da se izvinjava. 

- Nadam se da vam ne smetam - rekao je. 

- Ništa ne brinite. Gospodin Templton je upravo hteo da ode, zar ne, Nigele? 

- Da. Sada ću otići, ali ćeš se kajati zbog ovoga, Amanda - odgovorio joj je. 

Kada su se vrata zatvorila za Nigelom, Amanda je osetila da joj noge drhte. 

- Gde je onaj vaš prozor? - upitao ju je gospodin Ambroz. 

- Pokazaću vam - rekla mu je Amanda pokušavajući da se pribere. 

Gospodin Ambroz je skoro završio sa poslom kada je gospođa Konroj stigla 
kući. 

- Drago moje dete, ti izgledaš očajno. Verovatno tuguješ za Nigelom. Zašto mu 
ne telefoniraš i izviniš mu se i sve će ponovo biti u redu? - obratila se Amandi čim 
je ostavila pakete. 

- Odkuda ti pomisao da ja treba njemu da se izvinim? 

- To uopšte nije važno, mila. Jedno od vas dvoje mora da popusti. 

Nigel je već bio ovde i ja sam mu rekla da ode. 
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- Šta je tebi? Ponašaš se kao da si sišla sa uma! - počela je da viče gospođa 
Konroj. 

- Nije mi jasno zbog čega si se toliko naljutila na njega? Vas dvoje ste se tako 
lepo slagali u svakom pogledu, a Nigel te je naprosto obožavao - Amandina majka 
je bila očajna. 

A tebi je umeo tako dobro da laska, pomislila je Amanda, ali joj to nije rekla. 

Amanda je sedela i ćutala, a njena majka je nastavila da nabraja sve Nigelove 
dobre osobine. 

Poželela je da joj ispriča pravu istinu, ali to nije bilo moguće. Nije znala kako da 
objasni svojoj majci zbog čega je uopšte išla u Kaltorp. Njena majka je bila duboko 
uverena da nije u redu da verenici vode ljubav sve dok se ne venčaju. Niti je slaganje 
u seksu bilo, po mišljenju gospođe Konroj, bitno za uspešan brak. 

Raskid njene veridbe je bio preveliko razočaranje za njenu majku. Amanda 
nikako nije smela da dozvoli da ona dozna da je njena kćerka imala nameru da pogazi 
pravila svoga patrijarhalnog vaspitanja. 

Iznenada je gospođa Konroj počela da osluškuje i pogledala je prema plafonu. - 
Mislim da čujem nečije korake. 

- To je gospodin Ambroz. Došao je da mi popravi polupani prozor. 

Gospođa Konroj je začuđeno pogledala svoju kćerku. - Zaboga kako to... 

- Slučajno sam razbila okno - odgovorila joj je Amanda, želeći da je poštedi 
svakog uzrujavanja. 

- Ti si izgleda rešila da sve oko sebe uništiš. Izgleda da ti nije jasno kakve mi 
glavobolje zadaješ. - Njena mati nije imala mnogo obzira prema njoj. 

Amanda je stavila ruku na rame svoje majke. - Samo ti sedi i odmori se malo, a 
ja ću ti skuvati čaj - obratila joj se nežno. - Žao mi je što sam ti nanela toliko 
glavobolje, ali moraš mi verovati da ja sa Nigelom ne bih bila srećna. Najviše bih 
volela da o tome više ne razgovaramo. 

Sledećeg dana Amanda je odlučila da radom u bašti pokuša odagnati crne misli 
koje su je počele ponovo obuzimati. Iznenada je čula vrisak svoje majke. 

Šta je to Nigel ponovo uradio, bila je njena prva pomisao. 
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Kada je ušla u kuću, zatekla je svoju majku kako čita nedeljne novine. - Šta je, 
zaboga... - zabrinuto joj se obratila Amanda. Reč joj je zastala u grlu kada je opazila 
užasnuti pogled svoje majke. 

- Amanda - obratila joj se razočaranim tonom. - O, bože, kakva sramota i 
skandal! Ja u to ne mogu da verujem. 

U šta ne možeš da veruješ? - upitala ju je Amanda. Gospođa Konroj je bacila 
pred nju novine. - Evo, pročitaj - rekla joj je i počela je da jeca. - Pogledaj šta si 
učinila. 

Naslov je glasio: „Srce reli trkača je prepuklo!”, a jedan od podnaslova je glasio: 
„Napušten Nigel izjavljuje - Sve joj praštam.” 

Amandi se steglo grlo. - Ovo nije smeo da učini! 

U članku je pisalo da je čuveni reli trkač, Nigel Templton posle proslave u čast 
izvanrednog rezultata koji je postigao na poslednjoj trci, raskinuo veridbu sa svojom 
ljupkom dvadesetogodišnjom verenicom Amandom Konroj, nakon što ju je zatekao 
u krevetu sa svojim bratom Malorijem Templtonom, vlasnikom Templton 
laboratorija. Juče je Nigel objavio da Amanda želi da se uda za njegovog brata. 

- O, bože - Amanda nije imala snage da čita sve do kraja. 

- Jadan Nigel - jadikovala je gospoda Konroj. - Ti bestidnice! Gde si se samo 
zavukla sa Nigelovim bratom? - vikala je gospođa Konroj. 

- Sa Malorijem sam bila samo u ovoj kući - odgovorila joj je Amanda. 

- Hoćeš da mi kažeš da si svoga ljubavnika dovela ovamo? Znači ova kuća ti je 
poslužila za tvoje odvratno... 

- Nije bilo ničeg sramnog ni odvratnog - Amanda je nežno uhvatila majku za 
ruku. - Majko, to su obične laži. 

- Znači, ti se nikada nisi sastala sa tim čovekom? 

- Ne - Amanda je pokušala da se brani. - Videla sam ga u četvrtak. On je ovde 
prenoćio, ali... 

- To je onda ipak sve istina - majka joj je uputila pogled pun prekora. - Ti si ga 
dovela ovamo, ti... - Počela je da se trese od nervoze. - Vodila si sa njim ljubav. 
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- Varaš se. Imala sam užasan dan u četvrtak. Posvađala sam se sa Nigelom i 
Malori je to znao. Samo je došao da mi pravi društvo. Zatim su usledili anonimni 
telefonski pozivi, a usred noći je neko razbio ciglom prozor moje spavaće sobe, 
Toliko sam se preplašila da sam zamolila Malorija da ostane sa mnom. Tako smo 
nas dvoje proveli ostatak noći u spavaćoj sobi za goste, ali me on nije ni dotakao - 
jedva čujnim glasom je rekla Amanda. 

- Neverovatna priča! Ako je sve to bilo tako naivno, zbog čega nisi sve to tako 
objasnila i Nigelu? 

- Zato što sam smatrala da on to nije zaslužio - uzbuđeno joj je odgovorila 
Amanda. - Ali, zato je Malori zaslužio da mu objasnim neke stvari, pre nego što 
pročita ovaj članak. 

- Šta ti je? Pa, on je to sve sigurno već pročitao - gospođa Konroj je počela glasno 
da se smeje. - Evo, ovde lepo stoji da na pitanja novinara Malori Templton nije hteo 
da odgovara. Tako obično reaguju ljudi kada su krivi. Zašto on nije demantovao ove 
vesti? Nigel je izjavio novinarima da si mu ti lično rekla da ćeš se udati za njegovog 
brata. On velikodušno izjavljuje da se uopšte ne čudi i da te razume što želiš da se 
udaš za čoveka koji je od njega daleko bogatiji i da se nada da će vas dvoje pratiti 
sreća u braku. 

Gospođa Konroj je očigledno žalila Nigela. - Jadan momak. Kako je samo 
velikodušan! 

- Ja ću sada smesta da odem u novinsku agenciju da demantujem ove vesti, a 
zatim ću razgovarati i sa Nigelom i reći mu da je to nesporazum - rekla je gospođa 
Konroj. 

- Ako to uradiš majko, ja ću otići od kuće i nikada se više neću vratiti. U ovom 
članku postoji i jedna tačna činjenica, a to je da je između mene i Nigela sve 
završeno. Nigel to dobro zna i zbog toga mi je sve ovo i priredio. Pretio mi je da će 
mi se osvetiti. 

Ovo je Nigel veoma vešto smislio. Sebi je pripisao ulogu velikomučenika i na 
taj način obezbedio da ga ljudi sažaljevaju i da saosećaju sa njim, ali i da mu se dive 
zbog njegove velikodušnosti. 

Padala je kiša kada je Amanda stigla u Ajlsford Grin, selo u kom je Malori imao 
kuću. Trebalo joj je malo više vremena dok ju je pronašla, jer kuća nije bila u samom 
selu. Pomalo ju je plašilo da Malori posle svega neće hteti da je primi. 
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Ipak se odvažila da zazvoni. Vrata joj je otvorila starija, seda žena. 

- Koga tražite, gospođice? - upitala ju je neljubazno. - Želela bih da razgovaram 
sa gospodinom Templtonom. 

- Žao mi je, ali gospodin Templton ne prima nikoga danas. Možete mu se obratiti 
pismenim putem preko njegove sekretarice u firmi. 

Žena je bila spremna da zatvori vrata. - Ali ja nisam novinarka. Ja sam Amanda 
Konroj i moram hitno da razgovaram sa Mal... doktorom Templtonom. 

- O, vi ste gospođica Konroj. - Žena je bila veoma oprezna. - Uđite, molim vas, 
doktor Templton vas očekuje. 

- Morala sam da dođem da ti sve objasnim i da ti se izvinim - rekla je Amanda 
Maloriju kada su njih dvoje ostali sami u njegovoj dnevnoj sobi. 

- Kada sam pročitao onaj članak u novinama i kada su mi se novinari počeli 
obraćati, hteo sam da demantujem sve te vesti. Međutim, neki unutrašnji glas mi je 
govorio da malo pričekam i izgleda da je to ispalo dobro. 

Pokunjeno je klimnula glavom. 

- Pa, šta je bilo? 

- Kada si ti otišao, Nigel se ponovo vratio. Priredio mi je scenu i počeo je da me 
sumnjiči da sam sa tobom... - Amandi se nešto steglo u grlu - ... vodila ljubav. Bio 
je prost i ja sam izgubila strpljenje. Ostavila sam ga u ubeđenju da je to tačno. 

- Da li je to sve? 

- Ne. Govorio je grozne stvari o tebi, a i o meni. Tada sam mu ja rekla da ću se 
udati za tebe da bih ga ućutkala, a i da bih mu se osvetila za sve nanete uvrede. Osim 
toga, smatrala sam da ću na taj način uspeti da ga se oslobodim. Nisam to smela da 
učinim. Ali, ni na kraj pameti mi nije bilo da bi mogao ovo da nam priredi. Ja sam 
kriva za svu ovu zbrku! 

- Ako očekuješ od mene da galantno poreknem ono što si mi sada rekla, moram 
ti reći da ću te razočarati. Zaista smo oboje ispali budale i to tvojom zaslugom. 

- Možda bi bilo bolje da si odmah sve demantovao - rekla mu je Amanda. 
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- To bi bilo veoma opasno. Novinari bi počeli da čačkaju i otkrili bi mnogo 
neprijatnije stvari. I ova senzacionalna vest će se prepričavati nekoliko dana, a zatim 
će biti zaboravljena. 

- U pravu si - priznala je Amanda. 

- Prema tome najbolje ćemo postupiti, ako se nas dvoje stvarno venčamo - rekao 
joj je sasvim smireno Malori. 
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IV 

 
Amanda je ostala bez reči. Dugo ga je iznenađeno gledala. 

- Kako možeš da mi predložiš tako nešto? 

- Pa, to je tvoja ideja Amanda. Ti si mi javno ponudila svoju ruku i ja samo 
prihvatam tvoju ponudu. 

- Ali, ja to nisam mislila ozbiljno! 

- I šta sada planiraš da učiniš? Da li hoćeš da napustiš i mene kao što si napustila 
Nigela? Ja sam optužen za vaš raskid, a to mi se nimalo ne dopada, veruj mi. 

- Znam i žao mi je što sam ti priredila toliko neprijatnosti. 

- Sada je kasno za kajanje - blago joj je rekao. - Ne želim da javnost ispira usta 
pričama o meni. Prema tome, mogli bi se venčati i na taj način izbeći mnoge 
neprijatnosti. 

- Znači, to bi bio samo formalan brak? - upitala ga je Amanda, a obrazi su joj se 
pri tom zarumeneli. 

- Pa ja nisam nikada spadao u one koji olako razmišljajo o braku. - Pogledao ju 
je uozbiljivši se. - Reci mi, kako je tvoja majka reagovala na sve ovo? 

- Ne pitaj me - razočarano mu je rekla Amanda. - Ona je od Nigela napravila 
svoga idola i bila je dugo ubeđena da je on žrtva moje nepromišljenosti. 

- Pretpostavljam da joj nisi rekla pravu istinu? - Nisam smogla snage - 
odgovorila mu je. 

- Pitam se, kako ćeš joj saopštiti da ćemo se nas dvoje venčati? Dozvoljavam ti 
da joj kažeš da sam za sve ja kriv. Reci joj da sam iskoristio trenutak tvoje slabosti 
i da sada moraš da se udaš za mene. 

- To nikako ne mogu da joj kažem. - Već sledećeg trenutka Amanda se pokajala 
što je to rekla. - Nisam mislila da si ti... 
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- Nije bitno - rekao joj je blago. - Mislim da čujem gospođu Pridi kako dolazi. 
Prijaće nam po jedna kafa. 

- Ja bih morala da krenem - bojažljivo je izjavila Amanda. 

- Smiri se malo i slobodno se opusti. Ne moraš da me se plašiš. Niko te neće siliti 
da činiš ono što ne želiš. Jedino ćeš možda iz učtivosti morati da pojedeš kolač 
gospođe Pridi. Možda će ti se i Harvi nametnuti i tražiti od tebe da mu posvetiš malo 
pažnje. 

- Ko je Harvi? - Moj pas. 

Uskoro je u sobu ušla gospođa Pridi noseći tacnu sa kafom i kolačima. 

- Gospođica Konroj i ja ćemo se venčati - rekao joj je Malori. Zatim se nasmešio 
Amandi. - Sipaj mi kafu, draga. Stavi mi samo malo šlaga. 

Amanda je bila zatečena. Iznenađeno ga je gledala i nikako nije mogla da dođe 
sebi. 

- Pa, da vam iskreno kažem, gospodine, nisam baš mnogo iznenađena. Džordž i 
ja vam želimo puno sreće - zatim se okrenula prema Amandi. - Ako želite da vam 
pokažem kuću, gospođice, stojim vam na raspolaganju - ljubazno joj se ponudila 
gospođa Pridi. 

Amanda je prosula malo kafe na tacnu. - Možda nekom drugom prilikom - jedva 
je uspela da izgovori. Gospoda Pridi je izašla i ostavila ih je ponovo same. 

- Da li si baš morao da kažeš gospođi Pridi, a da me prethodno nisi upozorio da 
ćeš to učiniti? - upitala ga je Amanda. 

- Naravno da jesam - odgovorio joj je. - Možemo se mi zavaravati, ali sa nekim 
stvarima ćemo se morati suočiti. Što pre, to bolje. 

- Nikada! - uzbuđeno je uzviknula Amanda. Harvi je skočio i krenuo prema njoj. 

- Moraćeš se navići da se kontrolišeš u prisustvu moga psa - rekao joj je Malori 
smešeći se. - Dok pijemo kafu, možeš malo da razmisliš i da mi kažeš kakav prsten 
bi želela da ti kupim. 

- Prsten? - upitala ga je izgubljeno. - Mislim da ne moramo da idemo toliko 
daleko. 
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- Hoćeš da ljudi pomisle da sam škrtica? Sram te bilo. 

- Zar ti ne pada na pamet da bi se moglo desiti da ja uskoro poželim da stavim 
na prst nečiji prsten? - upitala ga je ljutito. 

- Naravno da sam razmišljao i o tome. A da li ti smatraš da sam ja u boljoj 
situaciji od tebe? Nije prijatno staviti prsten na prst žene koja ne želi da bude tvoja 
supruga. 

- Ovo je... jednostavno nenormalna situacija - zbunjeno je rekla Amanda. 

- Zavisi iz kog ugla posmatraš stvari. Ako sve ovo shvatiš kao neophodnu 
predstavu za javnost i ne nerviraš se oko toga. Sve će ti odmah izgledati mnogo 
jednostavnije. 

Amanda je nervozno grizla usnu. - U jedno sam ubeđena. Više neću sebi 
dozvoliti da se iznerviram i izgubim kontrolu nad svojim postupcima. 

Dok su pili kafu, Amanda je duboko uzdahnula. Malori ju je ispitivački 
pogledao. 

- Šta je bilo? 

- Razmišljam o posledicama svega ovoga što se događa - odgovorila mu je 
Amanda uozbiljivši se. 

- Imaćemo dovoljno vremena da se o svemu podrobno dogovorimo. Zasada te 
molim da ne učiniš ništa što bi otkrilo svetu da među nama nije sve onako kako je 
napisano u novinama. 

- Pokušaću - rekla mu je i ponovo uzdahnula. - Međutim, tu postoji još jedan 
veliki problem. 

- Kakav problem? - zabrinuto ju je upitao. - Nigel je izjavio da smo mi bili 
ljubavnici. 

- To nije nikakav problem, jedino ako se ti plašiš da bih ja to mogao 
zloupotrebiti. Mislim da se ja nisam prema tebi postavio tako da imaš razloga da 
sumnjaš u mene. 

- Zaista si bio fer prema meni. Ni sama ne znam zbog čega sam o tome 
razmišljala. Možda sam malo više uznemirena zbog svega što me je ovih dana 
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snašlo, pa više nisam u stanju da razmišljam racionalno. Imam utisak da mi je sve 
krenulo naopačke. 

Malori joj se smešio. - Veruj mi da nemaš razloga da budeš zabrinuta. Nadam se 
da ti neće smetati ako te ponekad pred drugima poljubim u obraz, zar ne? 

- To je neizbežno - rezonovala je Amanda. 

- Drago mi je, Amanda, što kod tebe nisam stvarao nikakve iluzije o svom stavu 
prema seksu. U tom pogledu ti o meni ne znaš ništa. Bolje je da se ne zavaravaš, jer 
kada bih ostao sa tobom samo deset minuta i dozvolio sebi na volju, svašta bi se 
moglo dogoditi. 

- Sada zaista moram da krenem - rekla mu je Amanda i ustala. 

- Molim te, napiši mi tvoju adresu na radnom mestu i tvoj broj telefona - zamolio 
ju je Malori. 

- Da li je to neophodno? 

- Naravno - nestrpljivo joj je odgovorio. - Tvoje koleginice i prijatelji će 
očekivati da nas dvoje kontaktiramo, zar ne? 

- Na to nisam ni mislila - Amandi je laknulo kada joj je on objasnio razlog. - Šta 
misliš, koliko dugo ćemo nas dvoje biti primorani da igramo ovu igru? 

Malori je segnuo ramenima. - Sve dok ova naša romansa ne bude zaboravljena 
u toj meri da se možemo rastati, a da pri tome ne skrenemo na sebe ponovo pažnju 
javnosti. 

Pogledala ga je s nevericom. - A, šta ako ih Nigel podseti na nas? 

- Nigel neće imati za to vremena. On uskoro odlazi na reli u Švedsku. Pripreme 
će ga potpuno okupirati. 

- Nadajmo se. - Ućutala je na trenutak, a zatim mu se pomalo zbunjeno obratila. 
- Bojim se da sam dosadna, ali osećam potrebu da ti se još jedanput izvinim zbog 
svih neprilika koje sam ti priredila. - Nasmešila mu se. - Verovatno si se pokajao što 
si me sprečio da skočim u reku. 

- Ništa se u tom slučaju ne bi promenilo u suštini, samo bismo oboje izašli iz 
reke mokri - smireno joj je rekao. Prestani da kriviš sebe, Amanda. Nije nimalo lako 
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kada se čovek po prvi put suoči sa Nigelovim ćudima. Nimalo me ne čudi što se nisi 
ponašala racionalno. 

- Divim ti se na tvojoj staloženosti i preciznosti, u procenjivanju i najkompli-
kovanije situacije - rekla mu je Amanda i krenula je prema vratima. - Zar ti se nikada 
ne dešava da zaboraviš da si naučnik ? 

- Retko - rekao joj je smireno. - Doviđenja, Amanda. Javiću ti se. 

Amandi se prosto vrtelo u glavi od nastale zbrke dok se vozila kući. Plašila ju je 
činjenica da će morati da glumi Malorijevu verenicu. Osim toga, morala je sebi da 
prizna da joj se Malori podvukao pod kožu. Dopadale su joj se sve više mnoge 
njegove osobine i stalno je kod njega otkrivala nešto novo i gotovo uvek je pri tom 
bila prijatno iznenađena. Ipak se plašila kako će preživeti sledećih nekoliko nedelja. 
Smatrala je da joj predstoji najteži period u životu. 

Amanda se vratila na posao. Iz dana u dan je radila veoma naporno. Malori joj 
je dva puta telefonirao i pozvao da se nađu, ali ga je ona oba puta odbila pod 
izgovorom da je veoma zauzeta. 

Međutim, jedne večeri se vratila sa posla i Džejn, njena drugarica sa kojom je 
stanovala joj je uručila buket predivnih ruža sa pozivom na večeru. Na pozivnici je 
umesto potpisa stajao samo inicijal „M”. Amandi je odmah bilo jasno o kome je reč. 
Nije bila nimalo oduševljena. Mislila je da je Malori više neće pozivati da sa njim 
izađe, pošto ga je već dva puta odbila. Džejn ju je požurivala da se što pre spremi za 
izlazak da ne bi kasnila. 

Amanda je upravo privodila kraju šminkanje kada se na vratima oglasilo zvono. 
Džejn je otvorila vrata. 

- A, tu si, draga - Malori je dočekao Amandu kada je ušla u sobu. 

- Da - kratko mu je odgovorila Amanda pocrvenevši, Prišla mu je da krenu. On 
se nagnuo prema njoj i ona mu je pružila svoj obraz spremna da prihvati poljubac 
koji je bio neizbežan. 

Njegove sjajne oči su srele njen pogled. U njima je bilo neke neobične topline. - 
Da li sam ti nedostajao, draga? - upitao ju je. 

Amanda je bila svesna da joj obrazi gore i promrmljala je nešto sasvim 
nerazgovetno. Primetila je začuđeni izraz na licima svojih drugarica. 
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- Mislim da si pogrešio profesiju - rekla mu je Amanda kada su izašli. - 
Izvanredno glumiš. 

- Pa, jedno od nas dvoje mora da glumi. Ti si se ponašala kao da si ugledala 
nekog duha. 

Amanda je postala svesna da ga još uvek drži ispod ruke, i odmah ga je pustila. 
- Nisam te očekivala. Iznenadio si me. 

- Ti si izgleda živela u ubeđenju da si izbegla susret sa mnom za sva vremena 
zar ne? 

Amanda je samo slegla ramenima. - U tome nema ničeg lošeg. Ne postoji neki 
poseban razlog da se nas dvoje sastajemo. Mislila sam da bi bilo dovoljno da svojim 
drugaricama kažem da se nas dvoje sastajemo za vikend kada odem kući. 

- Ali, prošlog vikenda nisi bila kod kuće - primetio je Malori. 

- Ne. Još uvek mi je veoma teško da izađem na kraj sa prebacivanjima svoje 
majke. 

- Žao mi je što je tako - rekao joj je tonom punim razumevanja. - Ali, treba da 
razumeš da i ja imam prijatelje i poznanike koji se ponekad upitaju šta se dešava sa 
mojom budućom suprugom. Moraćeš pre ili kasnije da se pojaviš pred njima. 

- Kada? 

- Kroz dve nedelje na jednom prijemu u mojoj firmi - odgovorio joj je bez 
razmišljanja. - Moje kolege sa nestrpljenjem očekuju da te upoznaju. 

- Ja nisam u stanju da odem na taj prijem i da se pred svim tim ljudima pretvaram 
i da ih lažem. To nikako ne mogu sebi da dozvolim - odlučno mu je rekla Amanda. 

- Nema tu nikakve laži. Naša veridba je objavljena i u novinama. To sam video 
svojim očima. 

- Znači zbog toga si se odlučio da me izvedeš na večeru da mi kažeš da treba da 
se pojavim na tom tvom prijemu. Zar nisi mogao to da mi javiš preko telefona? 

- Verovatno jesam, ali sam smatrao da bi trebalo da se vidimo i želeo sam da 
proverim da li si ti dobro. Vidim da si oslabila. To ne smeš sebi dozvoliti. Kao da 
sam znao da treba da te izvedem na jednu dobru večeru. Sem toga, postoji još jedan 
razlog moga dolaska ovamo. 
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- Ti misliš da slobodno možeš da raspolažeš mojim vremenom. Šta bi bilo da 
sam ja večeras već imala neki zakazani sastanak? 

- Otkazala bi ga - rekao joj je bez i malo ljutnje u glasu. - Mislim da verenik uvek 
ima prednost, zar ne? 

- Misilm da ti pomalo preteruješ sa ovom našom komedijom - rekla mu je 
Amanda i ućutala. 

Otišli su u jedan ekskluzivan francuski restoran. Bilo je očigledno po reakciji 
kelnera da je Malori tamo bio čest gost. 

- Večera je bila izuzetna. Hvala ti - rekla mu je Amanda kada su završili sa jelom. 

- Zar te Nigel nikada nije doveo ovamo? 

Odmahnula je glavom. - On voli velike restorane, mesta gde može da se... - 
Amanda je zastala. 

- Mesta na kojima može da bude zapažen - dopunio ju je Malori. 

- Da li možda i ti više voliš takva mesta? Mogli smo otići u neki veći lokal samo 
da si mi na vreme rekla. 

- Ne, nikako - Amanda nije bila željna publiciteta. - Meni je ovde veoma lepo. 

- Dobro. Barem se u nečemu slažemo - konstatovao je Malori. 

- Da - Amanda se nekako nesigurno složila sa njim Pogledala je na svoj ručni 
sat. - Prilično je kasno - primetila je. 

- U pravu si - složio se sa njom. - Dobro, Amanda ja ću te otpratiti do tvog stana, 
ali pre toga još treba nešto da uradimo. 

- O čemu se radi? 

- Nemaš čega da se plašiš - rekao joj je Malori i izvadio iz džepa jednu malu 
kutiju obloženu plišom. - Ovo sam ti ja odabrao. Pomalo se plašim da ti možda neće 
biti po ukusu. 

Amanda je drhtavim prstima otvorila kutiju, a zatim nije izdržala da svoje 
čuđenje ne izrazi glasno. Pred njom je bio prsten sa četvrtastim smaragdom, optočen 
dijamantima. 
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- Ali, ja ovo ne mogu da nosim. - Ako misliš da ti je velik, to se lako može 
doterati. 

- Ne. Nije u tome problem. Suviše... suviše je lep. Verovatno mu je cena bila 
basnoslovna. Nije bilo potrebno da kupuješ tako skupocen prsten. 

- Ja ga nisam kupio. To je prsten moje pokojne majke. Da li ti to nešto znači? 

Amandi je tek sada bilo neprijatno. - Znači, ti si ga nasledio. 

- Tačno. Međutim, po mom mišljenju ovako lep nakit treba da krasi nečije lepe 
ruke, a ne da stoji zaključan u nekom sefu. - Nežno ju je uhvatio za ruku i stavio joj 
je prsten. - Izgleda da sam pronašao Pepeljugu. 

Ovaj prsten se u mnogome razlikovao od onoga koji je svojevremeno dobila od 
Nigela. Verovatno je to i bila Malorijeva namera da je ništa ne bi podsećalo na 
neprijatnosti koje je doživela sa njegovim polubratom. 

- Čuvaću ga - zbunjeno je rekla Amanda.. 

- Želim da ga nosiš sa zadovoljstvom. - Dok je to govorio, nije puštao njenu 
ruku. - Tako divno izgleda na tvojoj ruci. 

Zbunjeno se nasmešila i izvukla svoju ruku iz njegove. - Sada zaista moram da 
idem. 

Malori se nasmešio i pozvao konobara. 

Nisu progovorili ni reč dok su se vozili prema Amandinom stanu. Amanda je 
bila prilično zbunjena. Jedno je bilo sigurno, da je verenički prsten bio veoma 
opipljiv i podsećao ju je na stvarnost. 

- Zahvaljujem ti na prijatnoj večeri - rekla je Maloriju kada je on parkirao kola. 

- Drago mi je ako ti je bilo lepo - odgovorio joj je. 

- Hvala ti za cveće - Amanda se potrudila da ispravi svoj propust. 

- Da li ti se dopalo? - Pa, u prvi mah sam pomislila da si malo preterao. 

- Nadam se da mi nisi i suviše zamerila na tom gestu. Ponekad sam romantičarski 
raspoložen. 
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Amanda se uplašila da bi on mogao da pokuša da je zagrli i poljubi, a posle svega 
što je učinio za nju, ne bi joj bilo tako lako da ga odbije. 

Ali, to se ipak nije dogodilo. Malori joj se obratio vrlo smirenim tonom. - 
Telefoniraću ti da se dogovorimo o prijemu u mojoj firmi. A sada ću te otpratiti do 
tvog stana. 

Amandini prsti su podrhtavali dok je pokušavala da otključa vrata. Malori je to 
primetio i ponudio se da joj pomogne. - Smiri se, draga. Nema čega da se plašiš - 
rekao joj je nežno i pomilovao je po obrazu.. 

Kada se našla u hodniku, Amanda se još uvek prilično uzbuđena, naslonila na 
vrata. Laknulo joj je. Malori je bio veoma korektan prema njoj. Sve ono što je 
prouzrokovalo strah kod nje, bilo je plod njene mašte. 

Ali, Amanda i pored toga nije bila zadovoljna, čak je imala utisak da je malo 
razočarana i to ju je prilično zbunjivalo. 
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V 

 
- Novinari su pozvali moju majku i pitali su je kada ćemo se nas dvoje venčati - 

rekla je Amanda Maloriju dok su se vozili prema lokalu van grada u kome je trebalo 
da se održi zakazani prijem. 

- I meni su telefonirali i postavili su mi isto pitanje - rekao joj je Malori. 

- I šta si im ti rekao? 

- Da se još nismo konačno dogovorili i da ne mogu o tome da obavestim javnost. 
To nam pruža veliki broj raznih mogućnosti da rešimo stvar onako kako to nama 
bude odgovaralo. 

- Nadam se - Amanda je uzdahnula. - Mada sam se ja nadala da su već zaboravili 
naš slučaj. 

- Baš si optimista - hladno je rekao Malori. Tajanstveno ju je pogledao. - Zar si 
zaista toliko očajna zbog svega ovoga? 

- Svakako, Želim da promenim posao i da otpočnem novi život. Zar to nije nešto 
najnormalnije? 

- Jeste. Ali, mislim da ćeš za sada morati dobro da se neoružaš strpljenjem - 
rekao joj je. - U stvari, to važi za nas oboje. 

- Da - kratko mu je odgovorila Amanda. 

Malori se nekako neobično ponaša večeras, pomislila je Amanda. Bio je veoma 
pažljiv prema njoj, ali nekako i suviše rezervisan. Možda je bio umoran. 

Amandu je veoma zamorilo upoznavanje i rukovođenje sa velikim brojem ljudi. 
Prebacivala je Maloriju što ju je doveo u takvu situaciju. Ali, kada je malo bolje 
razmislila, postao joj je jasno da je za sve to u stvari sama bila kriva. Nekoliko puta 
je uhvatila Malorijev pogled. Smeškao joj se, kao da je čitao njene misli. 

Po reagovanju prisutnih zvanica, Amandi je bilo jasno da dobro izgleda i to ju je 
činilo zadovoljnom. Razgovor koji je slučajno čula u toaletu, takođe je išao tome u 
prilog. 
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- To mi ne liči na Malorija - rekao je neko. - Ona je tako zgodna, zar ne? Nimalo 
me ne čudi što je izgubio glavu za njom. 

Kada biste vi znali ono što ne znate, pomislila je Amanda. 

Amanda je plesala sa svima koji su je zamolili za ples. Zamorili su je 
konvencionalni razgovori koje je vodila sa svojim kavaljerima. Bilo joj je prijatno 
kada se pored nje konačno našao Malori. 

- Čestitam ti - šapnuo joj je na uho. - Sve si ih očarala. 

- Nemoj mi to reći. Osećam se tako neprijatno. 

- Nemaš razloga - rekao joj je. 

- Verovatno i nemam - složila se sa njim. - Koliko sam primetila, tvoji saradnici 
su krasni ljudi. 

U toku večeri, Amanda je primetila da je Malori veoma omiljen u krugu svojih 
saradnika i prijatelja. Iznenadilo ju je što je bio daleko bolji plesač nego što je mogla 
da pretpostavi. 

- Verovatno mrziš ovu muziku. Ona nije ni približno ono što ti nudi jedan 
Doničeti, zar ne? - upitala ga je Amanda dok su plesali. 

- Nemam ništa protiv ove muzike - odgovorio joj je. - Izgleda mi da ću morati 
već da se potrudim da ti dokažem da nisam tako pun predrasuda kao što misliš. 

- Držim te za reč - odgovorila mu je bez razmišljanja. Amandi je laknulo što se 
ta igra približavala kraju. Iznenadila se kada su počeli svirati laganu muziku za ples. 
Malori ju je privukao sebi i čvrsto ju je obuhvatio oko struka. 

- Nemoj da paničiš - rekao joj je. - Ljudi to od nas očekuju. Stavi ruku oko mog 
vrata. 

Amanda ga je poslušala, ali se držala nekako neprirodno. ukočeno. Ljutilo ju je 
što je sve to uspeo da prihvati kao nešto najprirodnije. Jedva je čekala da se prijem 
završi. 

- Da li ti je ovo veče bilo i suviše naporno? - upitao ju je Malori kada su posle 
prijema krenuli kući. 
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- Ne bih to mogla da kažem. Svi su bili veoma ljubazni prema meni. Ako mi je 
nešto i smetalo, za to sam bila sama kriva. 

- Mislim da čovek puno može da utiče na sopstveno raspoloženje - konstatovao 
je Malori. 

- Verujem da je i tebi ovo veče bilo naporno - primetila je Amanda. Amanda se 
setila Kler. Verovatno je Malori planirao da nju predstavi svome društvu, a sve je 
ispalo sasvim drugačije. - Jasno mi je da je i tebi sve krenulo nizbrdo, onako kako si 
se najmanje nadao. 

- O tome sada ne vredi razmišljati. Navikao sam se da se prilagođavam situaciji. 
Savetovao bih ti da i ti to pokušaš. 

- Možda bi mi to lakše išlo kada bih promenila sredinu. 

- Da li planiraš da odeš odavde? - učtivo ju je upitao. - Da li imaš na umu nešto 
određeno? 

- Zasada još ne. Ne mogu da preduzmem ništa konkretno dok se sve ovo ne 
okonča. 

- Hvala ti. - Pružila je ruku da uzme od njega svoju torbu. 

- Ne predugo, nadam se - odgovorila mu je. Razmišljala sam o mogućnosti da 
odem u inostranstvo pod uslovom da mi se ukaže mogućnost da se bavim istim ovim 
poslom. 

- Ja bih ti u tome mogao pomoći. Imam veoma široki krug poznanika i prijatelja. 
Ako ti bude potrebna moja pomoć, slobodno mi se obrati. 

- Imaću to na umu - rekla mu je Amanda, mada je bila gotovo sigurna da to neće 
učiniti. Dopalo joj se što joj se on nije protivio. Imala je utisak da bi on čak voleo da 
ona negde ode. Bilo je to sasvim razumljivo kada se uzme u obzir koliko mu je 
glavobolje zadala. Možda je barem delimično uspela da mu se revanšira za sve što 
je učinio za nju na prijemu. Zaista se trudila da se ponaša što korektnije, iako joj to 
nije bilo ni malo lako. Nadala se da više nikada neće morati da prisustvuje sličnom 
prijemu. 

Malori je otpratio Amandu do njene kuće i poneo joj je putnu torbu do vrata. 

- Hvala ti. - Pružila je ruku da uzme od njega svoju torbu. - Da li bi nešto popio 
pre nego što kreneš kući? 
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- Ne pije mi se alkohol, ali bih rado popio jednu kafu. 

Amanda je bila veoma iznenađena. Očekivala je da će se on učtivo zahvaliti i 
otići. Pokajala se što ga je pozvala da uđe. 

Nadala se da joj je majka još budna, ali je nije zatekla u dnevnoj sobi. Tiho je 
uzdahnula. Verovatno je majka još uvek bila ljuta na nju. 

Malori je seo u fotelju. 

- Baš lepo od tebe što si me pozvala. Hvala ti - rekao je Amandi kada je donela 
kafu. 

Amandi se učinilo da je u njegovom obraćanju bilo malo ironije. 

- Ti nikada ne bi mogla da budeš glumica. Iscrpljena si posle samo jednog 
prijema - primetio je Malori. 

- Nisam nikada ni imala takvih ambicija. 

- A kakve su bile tvoje ambicije? Da li si želela da budeš sekretarica i da se 
srećno udaš? 

- Ni slučajno. Ja nisam sekretarica, nego stručni saradnik - uvređeno mu je rekla. 

- O, nisam znao da se to mnogo razlikuje. 

- Za moje pojmove, između ta dva zanimanja postoji jako velika razlika. Treba 
da znaš da nije svako imao sreću kao ti da nasledi preduzeće i da sve dobije na 
gotovo. 

- Nisam ni ja sve dobio na gotovo, Amanda. Žestoko sam morao da se borim za 
sve što sam postigao, veruj mi. Prošao sam kroz tešku životnu školu. 

- Primetila sam da voliš da deliš savete, ali ja nisam spremna da prihvatim tvoj 
očinski pristup - Amanda se uozbiljila dok mu je to govorila i veoma se iznenadila 
kada je on počeo glasno da se smeje. Nervozno je pogledala oko sebe. - Molim te da 
budeš malo tiši. Probudićeš moju majku, a njoj neće biti pravo što si još uvek ovde. 

- I šta će ona uraditi zbog toga? - upitao ju je Malori smešeći se. - Da neće 
slučajno pohitati da spase tvoju čast? 
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- Ne verujem - ljutito mu je odgovorila Amanda. - U svakom slučaju ti nemaš 
nikakve namere prema meni. 

- Amarda, ne mogu da poverujem da si toliko naivna. Ti si verovatno svesna da 
si zgodna i veoma poželjna. Tvrdim da je svaki muškarac večeras na prijemu 
razmišljao o tome kako bi bilo lepo sa tobom voditi ljubav. 

Zbunjeno ga je pogledala. - Molim te, nemoj mi to govoriti. 

- Znači, ti želis da se ja pretvaram da mi to nikada nije palo na um? - Odmahnuo 
je glavom. - To bi bilo krajnje neiskreno i nepošteno. 

- Cela ova situacija je nepoštena. Ti nisi zaljubljen u mene. Ti dobro znaš to, a 
ni ja nisam zagrejana za tebe. 

- Kakve to veze ima. Ne govorim ti o vezivanju za ceo život, nego o običnom 
koketiranju, koje sebi mogu dozvoliti i sasvim nepoznate osobe. 

Spustio je svoju šoljicu i pre nego što je Amanda uspela da ga u tome spreči, seo 
je pored nje, a zatim ju je ležerno stavio na svoje krilo. Držao ju je čvrsto, tako da 
mu se nije mogla oteti. 

- Pusti me - rekla mu je, jedva dolazeći do daha. 

- Hoću, ali prvo mi se zahvali na prijatno provedenoj večeri - odgovorio joj je 
sklanjajući joj uvojke kose sa čela. 

Ni kada su plesali nisu bili toliko blizu jedno drugog. Amanda je bila vidno 
uzbuđena. Osećala je Malorijev topao dah na svome licu i bilo je dovoljno da se 
samo okrene prema njemu i da se njihove usne spoje. 

- Ne uzrujavaj se, draga - smireno joj je rekao. - Nikada nisam tražio od neke 
devojke da mi pripadne zbog toga što sam je izveo na večeru. 

- Da li je to moguće? - Amandin glas je podrhtavao. Još nikada u životu se nije 
osećala tako nesigurna u sebe. Malori ju je nežno milovao po licu, a njeno uzbuđenje 
je raslo. - Ti... ti si zaista veoma neobičan. 

- Zbog čega tako misliš? Zar samo zbog toga što volim da budem u društvu sa 
ženom koja mi se dopada, a ne želim sa njom da vodim ljubav sve dok i ona ne izrazi 
želju. Nisam ja toliko neobičan kako se tebi to čini, ali ne verujem u ljubav na prvi 
pogled. 
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Amanda je bila prilično zbunjena. Nije bila spremna da sa Malorijem vodi 
razgovor na tu temu. Još jednom se pokajala što ga je pozvala da uđe. 

- Nemaš ništa da mi kažeš? - upitao ju je kada je video da mu ona ne odgovara. 

- To nije moj problem - rekla mu je nezainteresovano. Htela je da mu da do 
znanja da je vreme da krene. - Osim toga, već je prilično kasno... 

- U pravu si - rekao je Malori. - Znači, ne vredi mi da gubim vreme. - Obuhvatio 
je njeno lice svojim dugim prstima i okrenuo ga je prema sebi. Smeškao se dok ju je 
ljubio. 

Usne su mu bile tople i meke, ali je njegov poljubac bio strastan, Amanda nije 
uspela da se oslobodi njegovog čvrstog zagrljaja, ali je svoje usne držala čvrsto 
zatvorene. Nije htela da mu da povoda da pomisli da mu ona dozvoljava da pravi 
planove u vezi sa njom za budućnost. 

Amanda je postala svesna da je dodir Malorijevog tela i njegov poljubac nisu 
ostavili ravnodušnom. Počeli su da je podilaze žmarci. Nije mogla da dođe sebi od 
iznenađenja što je reagovala tako neočekivano. 

Malorijeva ruka se polako počela pomerati sa njenog vrata prema njenom struku. 
Pogledao ju je pravo u oči. - Da li je to bilo tako strašno? - upitao ju je. 

Amanda nije uspela da dođe do reči. Njegova ruka se zaustavila neposredno 
ispod njenih grudi. Odjednom je i sama osetila neodoljivu žudnju osetivši njegove 
dodire na svojim grudima. Zaustavio joj se dah. Puls je počeo ubrzano da joj radi. 
Učinilo joj se kao da joj je bluza postala i suviše tesna za njene nabujale grudi. 

Htela je da kaže Maloriju da to ne čini, ali nije uspela da progovori. Nije mu se 
suprotstavila ni kada je Malori počeo da joj miluje nogu. 

Ponovo se nagnuo prema njoj i počeo je da je ljubi, ali mu se ona nije opirala. 
Čežnjivo mu je pružila svoje usne. Više nisu postojale nikakve prepreke za 
Malorijeve intimnosti. 

Medutim, već sledećeg trenistka Malori je prestao da je ljubi. Spustio je njenu 
glavu na meki jastuk na kauč. - Mislim da sada zaista treba da krenem kući - rekao 
joj je i ustao je sa kauča. 

Amanda ga je iznenađeno gledala. 
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- Lepo si mi se odužila za ovo veče - rekao joj je blagim tonom. Veoma sam 
zadovoljan - dodao je smešeći se. 

Pre nego što je Amanda uspela da mu kaže bilo šta, on je obukao kaput i izašao. 

Kada je ostala sama, Amanda je ustala i prišla ogledalu. Oteo joj se glasan uzvik. 
U njenim očima se jasno videla probuđena žudnja. Obrazi i usne su joj se zarumenili. 
Sva je bila nekako ustreptala. Tek tada joj je postalo jasno šta je Malori hteo da joj 
kaže pre nego što je otišao od nje. 

Kako sam to mogla da dozvolim sebi, pomislila je postiđena. 
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VI 

 
Sledećeg jutra je Amanda ostala veoma dugo u krevetu. Pravila se da spava da 

bi izbegla radoznala pitanja svoje majke. 

Nikako nije uspela da opravda sebe zbog svoga ponašanja prethodne noći, 
pogotovo što Malori uopšte nije bio njen tip i što je još uvek bila zaljubljena u Nigela. 

Odlučila je da više ne razmišlja o tome. Ustala je i obukla se. Kada je ušla u 
kuhinju, njena majka je slušala radio i čistila srebrni escajg. 

- Da li si se lepo provela na prijemu? - upitala ju je. 

Divno, pomislila je Amanda. Nadam se da me nećeš upitati šta je bilo posle 
prijema. 

- Da li danas izlaziš negde? 

- Ne verujem. 

- Baš mi je drago - radosno je izjavila gospođa Konroj. - Već odavno nismo 
imale šansu da se dobro ispričamo. 

Amanda nije bila ni malo oduševljena. Nije joj se dopadalo što se njena majka 
još uvek prema njoj vrlo često postavljala kao da je mala devojčica. 

Zazvonio je telefon i Amanda je požurila da podigne slušalicu, ali je njena majka 
bila brža od nje. - Da. Za jedan sat - čula je svoju majku kako govori. - Naravno, ja 
joj ništa nisam kazala. Doviđenja. 

- Majko, ko je to zvao? - upitala ju je Amanda nakon što je završila razgovor. 

- Jedna moja prijateljica - odgovorila joj je majka - Sada moram požuriti sa 
ručkom - dodala je. 

- Ja nimalo nisam gladna. Rado bih izašla da malo prošetam - rekla joj je 
Amanda. 

- Ali, ne možeš sada da odeš od kuće usprotivila joj se majka. 
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- Baš sada ću da odem, a ti dobro znaš zbog čega. Reci mi istinu. Sa kim si 
malopre razgovarala? Sa Nigelom, zar ne? 

- Da - priznala je gospođa Konroj. - Telefonirao je još juče. Doznao je da ćeš 
ovoga vikenda doći kući. Zamolio me je da ga pozovem i da mu pružim poslednju 
šansu da te privoli da mu se vratiš. Bio je tako neraspoložen i utučen. Nisam mogla 
da ga odbijem. Mislim da bez obzira koje si mu gluposti priredila sa njegovim 
bratom, sve to može nekako da se izgladi. Trebalo bi da pružiš šansu Nigelu. 

- Ti zaista ne možeš da shvatiš da to nije moguće Amanda se kiselo nasmešila. - 
Žao mi je što ću ti pokvariti planove, mama, ali ja moram da odem odavde. 

- Ali, šta ću mu ja reći kada on dođe? - Gospođa Konroj je išla za njom 
pokušavajući da je ubedi da ostane. - Rekla sam mu da si ovde i on računa sa tim. 

- Snađi se kako znaš - Amanda srećom nije raspakovala svoju putnu torbu, kao 
da je znala šta će se dogoditi. - Samo, nemoj da se iznenadiš ako se on iznervira i 
svoju nervozu iskali na tebi - upozorila je svoju majku pre nego što je krenula. 

- Kuda ti sada ideš? 

- Verovatno ću se vratiti u London. Uostalom, kao da je to sada važno. - Njena 
majka je počela da plače i Amanda ju je nežno poljubila. - Doviđenja. Javiću ti se. 

Kada je sela u kola, Amanda je shvatila da ne bi bilo pametno da se vrati u svoj 
stan u Londonu, jer bi je Nigel tamo odmah pronašao. Verovatno bi je doveo u 
nezgodnu situaciju pred njenim drugaricama. 

Gotovo nesvesno je krenula prema Ajsford Grinu. Nije znala čak ni to da li će 
Malorija zateći tamo. Odlučila je da zamoli gospođu Pridi da joj dozvoli da ostane 
u kući čak i ako Malori bude odsutan. 

- Amanda? Kakvo prijatno iznenađenje! - uzbuđeno ju je dočekao Malori kada 
je ušla u kuću. 

- Ja to ne bih tako nazvala - odgovorila mu je Amanda. - Nisam imala kuda da 
odem i zato sam došla ovamo. 

- Drago mi je što si došla ovamo - odgovorio joj je nakon što je malo razmislio. 

Ubrzo su se njih dvoje našli u Malorijevom prijatnom salonu, pored kamina iz 
kog je veselo pucketala vatra. Malori je prineo njenom licu maramicu i počeo je da 
briše njene suze. 
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- Zamoliću gospođu Pridi da nam skuva čaj - rekao joj je. 

- Molim te, nemoj. - Uhvatila ga je za rukav košulje. - Ne želim da me bilo ko 
vidi ovakvu. Treba mi samo malo vremena da se priberem. 

Malori je sačekao da se ona smiri. - A sada mi reci šta se desilo? - upitao ju je. 

- Otkrila sam da je moja majka pozvala Nigela da dođe kod nas na ručak sa 
željom da se između nas izgladi nesporazum kako je ona to nazvala. Nisam imala 
snage da se ponovo suočim sa njim i pobegla sam od kuće. 

- Nisi imala razloga da se toliko uplašiš. Nigel ti ništa ne bi mogao učiniti nažao 
u prisustvu tvoje majke. 

- Nisam ga se ja uplašila - odgovorila mu je Amanda. - U stvari, ja sam se uplašila 
sebe. Mislila sam da mu neću moći odoleti. Možda bih u njegovom prisustvu 
konstatovala da ga još uvek volim. 

- Misliš da za to postoji mogućnost? 

- Da. Mislim da to i Nigel zna i zbog toga i insistira da se nas dvoje sastanemo. 

- Moguće je, ali je isto tako moguće i to da mu je dosadilo da igra ulogu 
napuštenog, ucveljenog ljubavnika i želi ponovo da preuzme inicijativu i da se 
dokaže kao pobednik. 

- Pa, bez obzira na njegove namere, bilo mi je jasno da bi me on svuda pronašao, 
osim ovde. Izvini, molim te, što te uznemiravam, ali stvarno nisam imala drugi izbor. 

- Nema potrebe da mi se toliko izvinjavaš - odgovorio joj je. - U pravu si što si 
došla kod mene. Ovde je zaista najbezbednije. 

- Neću ostati dugo uveravala ga je Amanda. - Zamoliću svog šefa da me što pre 
premesti u Brisel ili Boston. 

- Znači, tebi je svejedno gde ćeš biti premeštena. Važno ti je samo da odeš 
odavde - Sa ironijom u glasu je primetio Malori. - A šta će biti, ako Nigel odluči da 
po svaku cenu ostvari svoj plan i krene za tobom? 

- On to ne bi mogao da učini... nikada, nikada to zbog mene ne bi učinio! 

- Nije valjda da tako misliš? 
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- Nikada mi nije palo na um da bi on pošao za mnom u inostranstvo - rekla je 
snuždeno. 

- Razmisli malo bolje o svemu - rekao joj je Malori. Kada se vratim, nešto ću ti 
predložiti. Prijateljski joj se nasmešio, a zatim je izašao iz sobe. 

Amanda se duboko zamislila. Bilo joj je krivo što je Nigel bio glavni krivac za 
sve što joj se dešavalo, a ona je morala da beži od njega i eventualno ode u 
inostranstvo. - Šta da radim? - glasno je izgovorila pitanje u svom očajanju. Tek tada 
je primetila da se Malori vratio. - Postoji način da se sve to reši, ali samo pod 
uslovom ako želiš da se oslobodiš Nigela za sva vremena. 

- Da - odgovorila mu je Amanda. - Da. Ja to zaista želim. 

- U tom slučaju, sve je to vrlo jednostavno. Pokušaću da pribavim dozvolu da se 
venčamo što pre. 

Amanda je osetila kako joj obrazi gore i iznenađeno ga je pogledala. 

- A šta ako ti ne uspe da pribaviš tu dozvolu? 

- To se ne bi moglo desiti. Takve dozvole se dobijaju relativno lako. 

- Bez obzira na sve, ne mogu se udati za tebe - odgovorila mu je Amanda 
pocrvenevši do ušiju. - Nije ni trebalo da dolazim ovamo. Biće bolje ako što pre 
odem odavde - Amanda je ustala spremna da krene, ali ju je Malori zadržao. 

- Prestani da bežiš, Amanda i počni malo i da razmišljaš. Zbog čega se ne slažeš 
sa mojim predlogom? 

- Mislim da ni nameštena veridba nije na svom mestu, a o sklapanju fiktivnog 
braka da i ne govorimo. Izgleda da ti nisi dobro razmislio o svemu što brak 
podrazumeva. 

- Zašto mi ne kažeš otvoreno, Amanda, da ne želiš sa mnom da spavaš? 

- Pa, u pravu si - priznala je Amanda. 

- Molim te ispravi me ako grešim, ali koliko me sećanje služi, ja ti nikada još 
nisam predložio da sa mnom vodiš ljubav. Tačno je da se desilo nekoliko puta da 
smo proveli noć zajedno, ali je to bilo po tvojoj želji. Ne razumem u čemu je 
problem? 
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- Ali i ti moraš da vodiš normalan život. Nije moguće da ne želiš da imaš decu, 
kao i svi ostali ljudi. 

- Ti se za to ne brini, Amanda! Dajem ti reč da se nikada ni prema jednoj ženi 
nisam ponašao agresivno. Nemaš čega da se plašiš. Ni slučajno ti neću prići, sem 
ako ti ne budeš poželela. 

- U tom slučaju ćeš voditi život isposnika. 

- Nisam baš siguran - odgovorio joj je Malori. 

- Hoćeš da kažeš da ćeš sebi nači drugu ženu? - upitala ga je. 

- To te se ne tiče, Amanda - odgovorio je i ona je ponovo pocrvenela. 

- Ali, ne možeš me oženiti samo iz sažaljenja da bi me spasio od Nigela. 

- Ni slučajno - odgovorio joj je Malori. Potrebna mi je i ženska ruka u kući, kao 
i pomoć na poslu. 

- Da li je to sve što tražiš od mene? - upitala ga je Amanda. 

- Da - odgovorio joj je. 

- Naravno, ti očekuješ od mene da napustim svoj dosadašnji posao, zar ne? 

- To bi mi odgovaralo - glasio je Malorijev odgovor - Međutim, to ti ne 
postavljam kao uslov. 

- Verujem da je ovo najbizarnija prosidba na svetu. 

- Verovatno - Malori se nasmešio. - Shvati, Amanda, od onog dana kada postaneš 
moja žena, Nigel će morati da se drži po strani od tebe. 

- U to nisam baš potpuno uverena - primetila je Amanda. - Bojim se da bismo 
nas dvoje mogli jedno drugom zagorčati život. 

- To se može dogoditi, ali se nadam da ćemo se o svemu dogovoriti i da neće biti 
problema. Uostalom, u današnje vreme nije nikakav problem razvesti se. 

- U pravu si - tiho mu je rekla. - Ali sam ubeđena da ovo nije brak o kakvom si 
razmišljao i kakav si za sebe planirao 
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- Tačno. Međutim, moja deviza je: Ako ne možeš dobiti ono što želiš, budi 
zadovoljan onim što imaš. 

Kako može da bude tako hladnokrvan. pomislila je Amanda. Imam utisak kao 
da se poigrava i svojim i mojim životom. 

U sobu je ušla gospoda Pridi i toplo je pozdravila Amandu. Malori joj je saopštio 
da će Amanda ostati kod njega i da će se njih dvoje venčati u roku od nedelju dana. 
Gospođa Pridi je verovatno imala slično mišljenje o predbračnim seksualnim 
odnosima kao i Amandina majka. To se dalo zaključiti po izrazu njenog lica kada 
joj je njen poslodavac saopštio novost. Ali, kada je doznala da će verenici spavati u 
odvojenim spavaćim sobama, izraz njenog lica je odmah postao blaži. 

Kako li će samo reagovati kad i posle venčanja budemo spavali odvojeno, 
pomislila je Amanda. 

- Ti zaista umeš da vladaš situacijom - primetila je Amanda kada je gospođa 
Pridi izašla. 

- Moram da se snalazim. Ti si delovala tako izgubljeno, a za to nemaš razloga. 
Ovde, kod mene si bezbedna. 

- Nadam se - rekla je nesigurno. 

Gospođa Pridi je pokazala Amandi sve spavaće sobe i ona je odabrala za sebe 
onu koja je bila najudaljenija od Malorijeve sobe. 

- Posle venčanja, moramo da odemo na medeni mesec. To čine svi mladenci - 
rekao joj je Malori. - Uskoro ćeš se navići da pred ljudima glumiš svoju ulogu i to ti 
neće tako teško pasti - tešio ju je. 

- Ako misliš da je to neophodno, neka ti bude - povinovala se Amanda. 

- Ništa ti ne brini, ja ću sve da sredim. A sada bi mogla da odeš i da se malo 
odmoriš pre ručka. 

-Hvala ti - rekla mu je i sumnjičavo ga je pogledala. - Nije mi jasno zbog čega 
bi se neko toliko žrtvovao samo da bi imao u kući domaćicu. 

- Ali, to nije sve što od tebe očekujem. 

Amanda se uzbudila. Pitala se da li je on to opominje da bi možda mogao da 
prekrši svoje obećanje. 
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- Šta još očekuješ od mene? - upitala ga je. 

Nežno ju je pomilovao po licu. - To sam ti već i sinoć rekao, draga. Biće mi 
zadovoljstvo da sa tobom provodim vreme, da se družimo. Nikome nije zabranjeno 
da se nada nečemu boljem, pa ni meni. 

Prestao je da je miluje po licu i otišao je dole, u prizemlje. Amanda je iznenađeno 
gledala za njim. Otišla je u svoju sobu, zaključala se i legla na krevet. 

Došla je ovamo da se skloni od Nigela i Malori joj je rekao da je kod njega 
bezbedna. I pored toga, Amanda se osećala ugroženijom no ikada ranije. 

  



Book as passion 

53 
 

VII 

 
Amanda se šetala morskom obalom. Talasi su joj milovali gležnjeve. 

Ovo je najlepši deo dana, pomislila je. Uvek je volela zalazak sunca. Predveče 
je plaža uvek bila pusta, a njoj je tako prijala tišina. 

Malori joj je rekao da on nije prvi put na Baliju. To joj nije bilo pravo, ali nije 
joj bilo jasno zbog čega. 

- Da li si ovamo dolazio sam? - upitala ga je. 

- Ne - odgovorio joj je tonom kojim joj je dao do znanja da ne želi o tome da 
govori. Amanda je pretpostavljala da mu je ranije pravila društvo takođe neka žena. 

Možda Malori nije ni približno tako nevešt sa ženama kao što ja to mislim, 
pomislila je Amanda. Međutim, bila je ubeđena da ga ona ni najmanje ne privlači. 
Prema njoj se ponašao kao stariji brat. 

Amandi nije bilo ni malo lako da izigrava Malorijevu suprugu, ali su joj najteže 
padale duge samotne noći kada je provodila duge sate bezuspešno pokušavajući da 
zaspi. 

Amanda je uzdahnula i pogledala u nebo. Na njemu su se rasipali poslednji 
purpurni zraci zalazećeg sunca. Iste takve boje je bio i providni ogrtač koji je ona 
nosila preko svoga bikinija. Ona ga nikada ne bi kupila, ali je Malori insistirao. To 
je bio jedini njegov gest koji je otkrio Amandi da u njoj gleda ženu. Amanda mu je 
bila zahvalna što je prema njoj bio uzdržan, jer je primetila da počinje da je uzbuđuje 
njegovo prisustvo. Ipak je to pripisivala romantičnom ambijentu. Sunčani dani, more 
i noći pune mesečine, sigurno su činili svoje. Možda je bolje što se već sutra vraćamo 
kući, pomislila je Amanda. 

Iznenadila se kada je ispod jednog drveta ugledala Malorija. Posmatrao ju je i 
mahnuo joj je, ona mu je takođe mahnula. Polako joj je prišao. On nikada ranije nije 
dolazio na plažu predveče. 

- Da li ima nekih problema? - upitala ga je. 
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- Ne - kratko joj je odgovorio smešeći se. - Jedna baletska trupa nastupa u 
Ramajani večeras, pa sam hteo da te pozovem da pođeš sa mnom tamo. Ako nisi 
raspoložena za balet, možemo otići na neko drugo mesto. 

- Rado bih pošla da vidim tu baletsku predstavu oduševljeno je prihvatila poziv 
Amanda. Primetila je da je Malori radoznalo posmatra u njenom providnom ogrtaču. 
- Došla sam da poslednji put posmatram zalazak sunca - rekla mu je prilično 
zbunjena. - Pogledaj! Da li si nekada video nešto lepše? 

- Jesam. 

Amandu je iznenadio ton kojom joj se Malori obratio. Okrenula se prema njemu 
i otkrila da on uopšte ne gleda u nebo, nego da i dalje posmatra nju. Amanda se 
uzbudila. Činilo joj se da još nikada ona i Malori nisu bili tako blizu jedno drugoga. 
Ustuknula je. 

- Mislim da je vreme da se vratim u hotel i da se presvučem - rekla je. 

- Dobro. Videćemo se kasnije - složio se sa njom Malori. 

Amanda je jedva uspela da se obuzda da ne počne da trči prema hotelu. Činilo 
joj se da je ispala smešna. Uostalom, Malori je imao pravo da je gleda. To mu nikako 
nije mogla zabraniti. Nije joj bilo jasno zbog čega se osećala neprijatno, kao da ju je 
on svlačio pogledom. 

*** 

Amandi se veoma dopala predstava. Uživala je u svakoj tački. 

- Ovo nikada neću zaboraviti - rekla je Maloriju kada se predstava završila. - 
Nema lepšeg mesta na svetu od Balija. Samo... 

- Šta to? - blago ju je upitao Malori. 

- Ništa - odgovorila mu je i uzdahnula. 

- Dozvoli mi da pogodim šta si htela da kažeš. - rekao joj je uozbiljivši se. - Bilo 
bi ti lepše da si ovde mogla da boraviš sa čovekom koga voliš, zar ne? 

- Tačno - odgovorila mu je Amanda zarumenevši se. - A šta si drugo i mogao da 
očekuješ? 
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- Ništa - odgovorio joj je kiselo se smešeći. - Da li želiš da odemo do Ristafela i 
probamo njegove specijalitete? - upitao ju je. 

- Kakvi su to specijaliteti? - upitala ga je. 

- Izuzetni su i veruj mi da ćeš ih se sećati skoro isto tako rado kao i zalazaka 
sunca. Ponećeš odavde barem dve lepe uspomene. 

Amanda je išla pored Malorija razmišljajući o tome šta je rekla pogrešno. Ispalo 
je da je ona sve tri nedelje na Baliju provela razmišljajući o Nigelu, a to ni u kom 
slučaju nije bilo tačno. 

Hrana je u restoranu bila izuzetno ukusna, ali Amanda nije mogla da završi sa 
večerom. - Mislim da ću se vratiti u hotel - rekla je Maloriju tek što je okusila malo 
pačetine. Primetila je da se Malori namrštio. - Predstoji nam dug let, a ja se osećam 
tako umorna. 

- Da li želiš da te otpratim? - upitao ju je. 

- Nema potrebe. Samo ti uživaj u svojoj večeri. 

Amanda je planirala da polako počne da se pakuje i da se na taj način malo zabavi 
i zaboravi sve svoje brige. Međutim, kada je izašla iz restorana, nije joj se uopšte 
išlo u hotel. Krenula je u šetnju. Noć je bila tako romantična. Kod Amande se 
probudila žudnja. Kada bi se protekle tri nedelje mogle izbrisati i kada bi je kod kuće 
dočekao Nigel i pružio joj svu ljubav za kojom je tako čeznula, to bi je jedino moglo 
učiniti ponovo srećnom. 

*** 

Kada su se vratili kući, Malori je skoro stalno bio na putu. Za poslednjih mesec 
i po dana, samo je nekoliko dana proveo kod kuće. Amanda je čula kako gospođa 
Pridi govori Džordžu da gospodin Templton nikada ranije nije provodio toliko 
vremena van kuće. 

Amanda je znala da gospođa Pridi to pripisuje njoj. Verovatno joj nikako nije 
išlo u glavu što Malori i ona još uvek imaju odvojene spavaće sobe. 

Amanda je sa uzdahom otvorila kapiju. Život joj nije bio nimalo lak otkada se 
vratila sa medenog meseca. Htela je da se vrati na posao, ali joj je njen bivši 
poslodavac rekao da nerado zapošljava udate žene. Amanda se dosađivala i osećala 
se prilično beskorisnom. Jedino je morala priznati da Malori nije ni malo preterao 
kada joj je rekao da je njemu potrebna domaćica. Prijemi u njegovom domu su bili 
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zaista česti i Amanda mu je tada bila od velike koristi. Toliko je u svakom slučaju 
mogla da učini za njega. 

Bila joj je neprijatna pomisao da je Malori možda namerna izbegava. Pitala se 
da li je konačno i sam uvideo da je njihov fiktivni brak bio fatalna greška. 
Pretpostavljala je da je to i njemu jasno i da planira da se što pre od nje razvede. 

Amandi se kuća činila tako pustom kada Malori nije bio kod kuće, mada joj on 
nije posvećivao puno vremena. Bio je prema njoj učtiv, ali veoma rezervisan. 

Možda bi trebalo da imam na umu razlog sklapanja našeg braka, pomislila je i 
mogla bih da prestanem sa pokušajima da po svaku cenu privučem njegovu pažnju. 
Uostalom, kao da je to važno da li je on primećuje i šta o njoj misli? Ona je želela 
da pobegne od Nigela, a Maloriju je trebala domaćica, prema tome oboje su dobili 
ono što su tražili. 

Ali, ja ni najmanje nisam zadovoljna, mrzovoljno je pomislila Amanda. Teško 
joj je padalo svako Malorijevo odsustvovanje od kuće. Nikako joj nisu izlazile iz 
glave njegove reči da ni on nije svetac i da često sanjari o njoj. 

Kada se vratila iz šetnje sa Harvijem, pred kućom je bio parkiran Malorijev auto. 
Zastala je svesna da je pocrvenela i da joj je srce počelo ubrzano kucati od 
uzbuđenja. On se vratio jedan dan ranije nego što je bilo predviđeno. 

Na ulaznim vratima se pojavio Malori, još uvek odeven u tamno odelo. Videlo 
se po njemu da je bio veoma umoran. Amanda mu je potrčala u susret. 

- Malori, tako se radujem što si se vratio! 

Iznenađeno ju je pogledao. - Polaskan sam odgovoro joj je. 

Amanda nije odvajala pogled sa njegovog umornog, neobrijanog lica, Poželela 
je da ga pomiluje. 

- Odvedi Harvija da ga Džordž okupa, molim te. Ja idem da se presvučem i da 
se obrijem - rekao joj je smešeći se. 

Malori je upravo izašao iz kupatila kada je Amanda ušla u njegovu sobu. 

- Da nemaš nekih problema? - upitao ju je. 

Ona jednostavno nije mogla da dođe do reči. Prišla mu je i obavila ruke oko 
njegovog vrata. On je ostao ozbiljan, Ostao je hladan kao da je bio sazdan od 
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kamena. Amanda je pomislila da će je odbiti. Činilo joj se da će propasti u zemlju. 
Ali, već sledećeg trenutka njegove ruke su se čvrsto obavile oko nje i njegove usne 
su je strasno ljubile. 

Amanda je sva drhtala od siline njegove neobuzdane strasti, ali je i sama osećala 
kako je sve jače obuzima žudnja. Gvozdena ograda između nje i Malorija je bila 
srušena. Grlio ju je kao da je nikada neće pustiti. Počeo je da je ljubi po vratu, a 
jedna ruka mu se našla na njenim bujnim grudima. Milovao ju je nežno. 

Amanda je imala utisak da plovi u njegovom zagrljaju. Nije bila svesna ničega, 
sem svog prevelikog uzbuđenja. Malori je odvojio svoje usne od njenih, a zatim je 
nežno poljubio njenu ruku. Pre nego što je Amanda postala svesna šta se događa, 
prišao je vratima i zaključao ih. 

Poveo ju je prema krevetu. Polako, kao da je to bilo nešto najprirodnije, počeo 
je da otkopčava dugmad na njenom džemperu. 

Amanda ga je uhvatila za ruke da bi ga sprečila. Bez obzira što je sama bila kriva 
što je do ovoga došlo, nije mogla sebi da dozvoli da je Malori tek tako razgoliti usred 
bela dana. 

- Mogu to i sama da uradim - rekla mu je mucajući. 

Pogledao ju je blago svojim plavim očima, a zatim je spustio jedan nežan 
poljubac na njene usne. Zatim je otišao na svoju stranu kreveta i počeo da se svlači 
okrenut leđima prema njoj. 

Amandi je bilo jasno da je smešno što se tako ponaša, ali nikada još nije bila u 
situaciji da je neki muškarac vidi nagu. 

Legla je u krevet i pokrila se sve do brade. Bilo joj je hladno i počela je da drhti. 

Malorijeve ruke su bile tople dok ju je milovao po ramenima. 

- Da li si sigurna da to želiš? - upitao ju je tiho. 

Ona ni u šta nije bila sigurna. Osećala se kao da ima groznicu i uhvatila ju je 
panika. Međutim, bilo je kasno da se predomisli. Zagrlila ga je i privukla ka sebi. 

Ljubio ju je nežno, polako kao da je pred njima čitava večnost. Zatim ju je otkrio 
i na taj način joj je dao do znanja da želi i da je gleda dok vode ljubav. Amanda je 
sva drhtala. 
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Tako je nežno dodirivao njene grudi kao da se plašio da bi ih mogao povrediti, 
a zatim je počeo nežno da ih ljubi. Od uzbuđenja joj je zastao dah. Milovao ju je po 
celom telu, ispitujući ga i nalazio najosetljivija mesta na njemu. Amanda nije 
uspevala da sakrije svoje preveliko uzbuđenje i glasno je uzdisala. Osećala se kao 
da je u vlasti nekog čarobnjaka koji ima ključeve njenog tela. 

Bila je zahvalna Maloriju što nije zahtevao da i ona nje mu uzvraća istom merom. 

Kada se Malorijeva ruka zaustavila na njenim kukovima, Amanda se sva ukočila 
i nikako nije uspevala da se opusti. - Sve je u redu, draga, samo se slobodno opusti 
- šapulao joj je Malori. 

Ali, to je bilo lakše reći nego učiniti. Ona nije navikla na takve intimnosti. Nije 
nikako mogla sebi da dozvoli da se iz gubi u tom, za nju, misterioznom svetu čula. 
Nije želela da se prepusti bujici strasti. 

Želela je i sama da učestvuje u onome što joj se dešavalo. Njene ruke su se našle 
na Malorijevom telu pokušavajući da otkriju njegove želje. Bila je iznenađena 
snagom njegove muškosti. 

- Amanda, ja... više ne mogu... - glasno se otelo Maloriju. 

Njegovo snažno telo se našlo na njenom. Njegovo lice je odjednom poprimilo 
neobičan izraz. Odražavalo je samo strasnu žudnju. Oči su mu bile neobično sjajne. 
Leden je kao santa leda, a ipak se u njemu rasplamsala strast, pomislila je Amanda. 

Amanda je glasno kriknula od straha, a zatim i od bola koji joj je prosto parao 
mozak. Imala je osećaj da ju je neko rastrgao. Počela je snažne da gura Malorija od 
sebe. 

- Prestani već jednom! Pusti me! 

- Ne mogu - rekao joj je ponovo. Delovao je kao očajnik koji ne može da se bori 
protiv svoje sopstvene slabosti. 

Ležala je ispod njega skrhana i razočarana. Pokušavala je da mu se odupre, ali 
uzalud. Imala je u njega poverenja i došla mu je sama, a on ju je izneverio. 

Maloriju se oteo uzdah zadovoljstva kada je stigao do cilja. Sav je drhtao od 
zadovoljstva. Amanda se osećala kao ranjena ptica. Bila je ljuta i razočarana. Ležala 
je ne progovorivši ni reči i ne pomerivši se. Malori se udaljio od nje. Zario je lice u 
jastuk ubrzano dišući. 
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Amanda je duboko udahnula. - Zar zbog ovoga ljudi dižu toliku buku? - tiho ga 
je upitala Amanda. 

Malori ju je pogledao uozbiljivši se. - Ne, to nije bilo ono pravo - odgovorio joj 
je. 

- Drago mi je - rekla je Amanda. - Mislim da bi u suprotnom ljudsko društvo već 
odavno izumrlo. 

- Znam da to nije nikakvo opravdanje, ali kada si počela da me miluješ, ja sam 
se potpuno izgubio. Nisam više bio u stanju da kontrolišem svoje postupke. 

- O, jasno mi je. Za sve sam ja kriva, zar ne? 

- Mislim da tu, ne treba tražiti krivca. Mada je trebalo da zaključim po tvom 
ponašanju da nemaš nikakvo iskustvo u vođenju ljubavi. Draga, pokušao sam da te 
upozorim da ne smeš očekivati i suviše od jednog jedinog trenutka. Za sve treba 
vremena. 

Amanda se okrenula od njega. 

Malori se uozbiljio. - Žao mi je što se zbog tebe nije ceo svet promenio. Nadam 
se da ćeš sledeći put imati više sreće - rekao joj je. 

Odbacio je pokrivač, ustao iz kreveta i počeo da skuplja svoje stvari sa poda. 

Zatim je prišao Amandi i otkrio ju je. Ona je osetila da joj od stida gore obrazi. 
Glasno je vrisnula, pokušavajući da rukama prikrije svoju golotinju, dok je njegov 
pogled nemilosrdno lutao po njenom telu. 

Obratio joj se sa blagim prekorom u glasu. - Izvini, nisam znao da sam prvi - 
Zatim ju je ponovo pokrio i otišao u kupatilo. 

Amandin pogled je ostao prikovan za vrata kupatila koja su se zatvorila za 
Malorijem. Bila je šokirana. Počela je da drhzi. 
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VIII 

 
Kišne kapi su udarale u prozor tako snažno kao da žele da prodru, u kuću. 

Amanda se sva stresla. Pokušavala je da namesti jastuke na kauču kako bi se 
udobnije smestila. Vremenske prilike su bile u potpunosti u skladu sa njenim 
raspoloženjem. 

Provodila je vreme uglavnom u svojoj sobi i uvek se zaključavala, plašeći se da 
bi Malori ponovo mogao da je uznemiri. Međutim, njemu to nije ni padalo na pamet. 
Često je sebi davala oduška plačući do iznemoglosti. Kada je uvidela da to ne vodi 
ničemu, odlučila je da o svemu trezveno razmisli. 

Morala je sebi priznati da je njeno znanje o seksu bilo veoma oskudno. Ponekad 
bi nešto načula od svojih drugarica, ali nikada nije bila aktivan učesnik u njihovim 
diskusijama. Prisetila se kako su svojevremeno Magi i Fiona razgovarale o tome da 
je njihovo prvo iskustvo bilo propraćeno bolom. 

Amanda je smatrala da bi sve to ipak drugačije doživela da je u pitanju bio Nigel. 
Ali, Malorija ona nije volela, Verovatno ni on nju nije voleo, mada joj je rekao da je 
prelepa. Uostalom muškarcima je dovoljno da ih neka žena fizički privlači i da sa 
njom uživaju u vođenju ljubavi. 

Razmišljajući o svemu što se između nje i Malorija odigralo, Amanda nikako 
nije mogla da objasni sebi svoj postupak. Verovatno je u jednom trenutku našla za 
shodno da priđe Maloriju. 

Možda je tu želju kod nje izazvao Malori svojim hladnim stavom prema njoj. 
Ljudi kažu da se dvoje kada se vole još više požele kada su izvesno vreme daleko 
jedno od drugoga. To sa njom i Malorijem nije bio slučaj. Kod njih su samo proradile 
strasti, a to nije bilo dovoljno. Nadala se da će Malori shvatiti da se između njih 
odigralo nešto što se više nikada ne sme ponoviti. 

Malori je bio kulturan čovek i verovatno se nikada ne bi nametnuo nekoj ženi 
silom 

Amanda je toga dana bila veoma usamljena. Malori se nije vratio na ručak. 
Osećala je potrebu da o svemu porazgovara sa njim i odlučila je da ostane budna sve 
dok se on ne vrati kući. Plašila ju je pomisao da bi se moglo desiti da se uopšte ne 
vrati i da noć provede van kuće. Međutim, Malori se ipak vratio. 
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- Zdravo. Propustio si ručak... - dočekala ga je. 

- Ručao sam u gradu - odgovorio joj je i seo na kauč naspram nje. 

- Odlično. Da li bi možda popio kafu, ili neko piće? - Obraćala mu se kao da je 
ona bila domaćica, a on gost u kući. 

- Možda bih mogao popiti jedan viski - učtivo joj je odgovorio. 

Ruke su joj drhtale dok mu je sipala piće. - Malori, ono što se između nas 
odigralo... Žao mi je zbog svega - rekla mu je dok mu je dodavala piće. 

- I meni je žao - rekao je hladno. - Možemo o svemu da popričamo i da 
razmotrimo sve pojedinosti, zar ne? 

- Ali, to nije moguće. Ja sam ti rekla neke grozne stvari. 

- Preboleću to nekako. 

- Da, ali ja nisam sebi smela dozvoliti da te na taj način kritikujem. 

Kiselo se smeškao. - Izgleda da si pročitala savete upućene mladim suprugama 
- primetio je sa ironijom u glasu. - Uvek treba hvaliti svoga supruga da je bio dobar 
u krevetu, bez obzira kakav bio, zar ne? 

Amanda je pocrvenela. Njihov razgovor nije uopšte te kao u onom pravcu kako 
je ona to želela. - Nisam čitala ništa slično. Želim samo da znaš da se stidim zbog 
svega što se između nas dogodilo. Do toga nije smelo doći. 

Malori je popio malo viskija. - A, zbog čega je do toga u stvari došlo? 

- Ni... Ni sama ne znam... 

Uzdahnuo je. - Znaš ti te i te kako dobro, Amanda. Zbog čega si sama došla kod 
mene? 

- Ne znam - rekla je jedva uspevši da izgovori. - Pretpostavljam da sam bila 
radoznala i da sam htela da saznam.... 

- Da saznaš šta je seks, zar ne? - Njegov glas je odavao razočaranje. - Pa, drago 
mi je što sam mogao da zadovoljim tvoju radoznalost, ako ništa drugo nisam bio u 
stanju da učinim za tebe. 
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Amanda je počela da se meškolji. Bilo joj je neprijatno što Malori optužuje sebe. 
- Ne govori tako. Nisi ti kriv. 

- Spreman sam da priznam svoj deo krivice - hladno je izjavio. - Dobro znam da 
nisam uspeo da te dovoljno uzbudim pre nego što sam ti došao. Ispao sam sebičan 
idiot. - Ućutao je na trenutak. - Naravno, da sam znao da ću imati tako primamljivu 
ponudu, potrudio bih se da se vratim kući malo ranije i manje bi se zamarao toga 
dana na poslu. Da sam bio malo odmorniji, sigurno bih imao više strpljenja sa tobom 
i lakše bih uspevao da kontrolišem svoje postupke. 

- Zbog čega si se večeras vratio kući tako rano? - upitala ga je sa strahom u glasu. 

- Ranije sam završio posao - odgovorio joj je. 

Šta je drugo i mogla da očekuje da joj odgovori. Nije valjda očekivala da će joj 
reći da mu je ona nedostajala i da više nije mogao da izdrži ni trenutka bez nje. 

- Pa, ako ne želiš da ti pripremim večeru, mislim da će biti najbolje da odem u 
sveju sebu. 

- Nemoj još da odeš, Amanda. Dođi, sedi pored mene. - Namestio je jedno 
jastuče za nju pored sebe. 

- Ne... Ne želim da ... - rekla mu je nervozno, 

- Ali ja želim - rekao joj je. Nemoj da me prisiljavaš da činim ono što ne želim. 

Prestala je da mu se protivi. Ćutke je sela pored njega. 

- Glupo je bilo od mene kada sam ti rekao da bi trebalo zaboraviti ovaj događaj. 
To se ne može zaboraviti. - Sklonio je pramen kose sa njenog uha i počeo je nežno 
da je miluje po najosetljivijim delovima lica. Amanda se i protiv svoje volje, silno 
uzbudila. 

Plašila se da Malori ne primeti njeno uzbuđenje i da ponovo ne prenagli. Ali, to 
se nije desilo. On je nastavio nežno da je miluje po vratu izazivajući kod nje sve veće 
uzbuđenje. 

Dok su njegovi nežni prsti polako klizili niz njenu kičmu njeno uzbuđenje je još 
više raslo. Sva je drhtala dok joj je nek unutrašnji glas govorio da to ne bi smela sebi 
da dozvoli. Međutim nije bila u stanju da ga posluša i da se odupre iskušenju. 
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Malori je skinuo Amandinu bluzu i ona je za tren oka stajala pred njim naga do 
pojasa. Njene nabrekle grudi su željno čekale da ih njegove ruke miluju, a usne ljube. 

Nežno ju je milovao po grudima, sve dok joj se nije oteo uzdah zadovoljstva. 
Zatim je nežno počeo da ljubi njene usne. 

Amanda je ovoga puta uživala u njegovom poljupcu. Njegova topla ruka se 
odjednom našla na njenom kolenu. Amanda je sva drhtala kada je ona krenula 
nagore. Kada se njegova ruka našla na njenoj gojoj koži, drhtaji su joj prožimali telo. 

Strasno je počeo da je ljubi, a ruka mu se našla na najintimnijem delu njenog 
tela. 

Amandino telo se odjednom ukrutilo. Više nije mogla da se opusti. Prošli put je 
sve krenulo naopačke baš kada ju je na taj način milovao. Ipak, bila je svesna da se 
ovoga puta sve događalo nekako drugačije nego prvi put. Osećala je bolnu potrebu 
za nečim, ali to nije bilo ni nalik na bol koji je osetila prošli put. 

Činilo joj se da joj se mozak odvojio od tela i da lebdi negde iznad nje. Obuzimao 
ju je sve više neki neobičan osećaj. Imala je utisak da se otvara kao cvet na suncu. 

Malorijevo milovanje je postajalo sve intenzivnije, a njegove usne su strasno 
ljubile njene nabujale grudi. 

Amanda nije mogla da veruje da čuje svoj sopstveni molećivi glas. - O, bože, 
molim te... molim te... - Telo joj se kretalo ubrzanim ritmom, a njeno uzbuđenje je 
jednog trenutka dostiglo vrhunac i ona se osećala kao da će pasti u nesvest ili umreti. 

Polako se vraćala u stvarnost, kao posle nekog sna. Naslonila je lice na 
Malorijeve grudi. Nikako nije mogla da se povrati od onoga što je tako neočekivano 
doživela. 

Poželela je da je Malori podigne i odnese u svoj krevet. Čvrsto ga je držala za 
ramena. Osećala je svoj ubrzani puls i neku snažnu neispunjenu želju. 

Iznenadila se kada ju je Malori položio na jastuk. Malori se uozbiljio i u tren oka 
ju je obukao i zakopčao njenu haljinu. 

- Eto, to je ono o čemu ljudi toliko pričaju - rekao joj je. - Laku noć, Amanda. 

Nasmešio joj se, a zatim izašao iz sobe, ostavljajući je da iznenađeno gleda za 
njim. 
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Amanda je sledećeg dana posetila svoju majku. Njena majka je odmah primetila 
da je bleda i da je smršala. Počela je ponovo da joj prebacuje što se udala za Malorija. 
Amandi je bilo žao što ona i njena majka nisu bile bliske. Osećala je potrebu da se 
nekome poveri, ali nije imala kome. 

Prošlo je gotovo mesec dana od one večeri kada ju je Malori svojim milovanjem 
doveo do ivice strasti, a zatim ostavio da leži na kauča ne uzevši je do kraja. Amanda 
se nekako odvukla u svoju sobu i sela u fotelju pored prozora, očekujući da će se 
Malori pak pojaviti i završiti ono što je započeo. Ali se prevarila. On se nije pojavio 
ni tada, niti drugom prilikom. Bio je prema njoj uvek krajnje ljubazan, ali se ponašao 
kao da se između njih nije ništa dogodilo. Ponekad se Amanda sa žaljenjem 
pomislila da ga ona više ne privlači. Često je uhvatila sebe kako razmišlja o njemu. 
Sada je u Maloriju gledala veoma privlačnog i poželjnog muškarca. 

Malori joj je rekao da će prirediti prijem i Amanda se veoma trudila da preduzme 
sve da u kući bude prijatna atmosfera. Naročito je uživala u aranžiranju cveća. 
Upravo je razmeštala aranžmane po prostorijama, kada je iza sebe čula Nigelov glas. 
- Baš lepo! Nisam ni slutio da se u tebi krije takav talenat, draga. 

Amanda je vrisnula od iznenađenja. Okrenula se i suočila sa onim njegovim 
izazivačkim pogledom od kog joj je uvek zastajao dah. 

- Kako si uspeo da uđeš? - upitala ga je trudeći se da joj glas zvuči što smirenije. 

- Izgleda da mi se nisi obradovala - primetio je prekorno. - Nadam se da mi nije 
zabranjeno da kročim preko praga ove kuće? 

- Preplašio si me. Nisam čula zvono - rekla mu je ne obraćajući pažnju na 
njegovo pitanje. 

- Nisi ga ni mogla čuti, jer uopšte nisam pozvonio. Ušao sam na sporedan ulaz. 
Uostalom, ja sam član porodice. Da li je moguće da se baš nimalo ne raduješ što me 
vidiš? 

- Zbog čega si došao? - upitala ga je Amanda. 

- Došao sam da čestitam mladencima. - Nasmešio joj se. - Jasno mi je da nisam 
ni mogao od vas očekivati da me pozovete da prisustvujem vašem venčanju. Ali, ja 
vam to neću uzeti za zlo. Voleo bih da vam kupim i venčani dar, mada ne znam šta 
bih mogao pokloniti nekome ko ima sve, pa čak i moju bivšu dragu. 

- Mislim da bi bilo najbolje da odeš - rekla mu je Amanda nervozno. 
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- Zar mi ništa lepše ne možeš reći, draga? 

- Ne - odgovorila mu je hladno. - Imam toliko posla, da nemam nimalo vremena 
za gubljenje. 

- Upala ti je kašika u med, zar ne? Odgovara ti ovaj život u izobilju kod Malorija. 

- Lepo sam ti rekla da odeš odavde - rekla mu je Amanda povišenim tonom. 
Ovamo možeš da dođeš samo kada je i Malori kod kuće. 

- Tako bi postupila svaka odana supruga - počeo je da je zadirkuje Nigel. - Na 
tebi se jasno primećuje Malorijev uticaj. Kao da te je taj gnjavator zarazio, draga. 
Nisi se tako ponašala dok te Malori nije uzeo pod svoje. 

Amanda je sva pocrvenela od besa. - Ili ćeš odmah otići, ili ću pozvati Džordža 
da te izbaci - zapretila mu je Amanda. 

Nigel je podigao ruke u znak predaje. - Dobro, dobro, ako baš toliko insistiraš, 
otići ću i sam - rekao je i pošao prema vratima. Amanda je krenula za njim da 
zaključa vrata. 

Nigel se naglo okrenuo prema njoj. - Promenila si se - rekao joj je blago. - 
Međutim, u suštini si ostala ista ona devojka sa kojom sam se zabavljao, zar ne, 
Amanda? Ti si još uvek ista ona devojka koju sam voleo i koju i sada volim. - 
Iznenada ju je uhvatio za ruku i privukao ka sebi. - Seti se toga, moja draga, kada 
sledeći put budeš ležala pored Malorija i borila se da ne zaspiš. - Nagnuo se prema 
njoj i počeo je da je ljubi strasno, gotovo pohlepno. 

Amanda se borila, pokušavajući da mu se odupre. Zatim se setila da bi ga njena 
pasivnost mnogo više povredila i prestala je da mu pruža bilo kakav otpor. 

- Osećam se kao da ljubim neki kip. To me ni najmanje ne čudi. Brak sa 
Malorijem je učinio svoje. Pored njega nijedna žena ne bi bolje prošla. Videćemo se 
još, lutko - potapšao ju je po obrazu, a zatim je otišao. 

Amanda nije bila u stanju ni da se pokrene. Nemo ga je posmatrala kako odlazi. 
Bilo joj je drago što se našla u situaciji da se uveri da joj Nigel ne znači više ništa. 
Osećala je neku odvratnost dok ju je ljubio, pokušavajući da kod nje izazove želju 
da mu se preda. Nije mogla da veruje da je bila u njega do ušiju zaljubljena. 

Zatvorila je i zaključala vrata. Ruke su joj se počele tresti, Verovatno postoji 
razlog što više ne može da smisli Nigela. Taj razlog joj je odjednom postao jasan. 



Book as passion 

66 
 

Izgleda da mi je Malori već odavno drag, mada toga sve do ovoga trenutka nisam 
bila ni svesna, pomislila je Amanda. 

Novo saznanje nije bilo ohrabrujuće. Amanda je smatrala da joj ta ljubav neće 
biti uzvraćena. Rešila je da se sa tim pomiri. 
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IX 

 
U toku prijema Amanda se trudila da bude dobra domaćica. Odbacila je sve svoje 

brige i uklopila se među ljude koji su se veselo smejali i ćaskali. Primetila je da je 
Malori bio zadovoljan i to ju je činilo srećnom. 

Sve vreme je bila svesna Malorijeve prisutva. Sa lakoćom se kretao među 
gostima i zabavljao ih je sa puno šarma. Amanda se čudila sebi što ga je ranije 
smatrala tako bezbojnim. Možda je bio u pitanju samo njen odbrambeni mehanizam. 
Jednostavno nije htela sebi da prizna da je on privlači. 

Te večeri se Malori vratio prilično kasno iz laboratorije. Kada se presvukao, 
odmah je sišao da pozdravi svoje goste. Zatim je prišao Amandi. Njegov užareni 
pogled, pun žudnje joj je sve rekao. Bilo joj je jasno da je on još uvek želi i da ni u 
kom slučaju nije ravnodušan prema njoj. Nije joj bilo jasno zbog čega se držao 
uzdržano već nedeljama. Plašila ju je pomisao da bi to moglo tako da ostane zauvek. 

U svakom slučaju jedan od razloga je mogao biti i taj što on nije znao da se njen 
stav prema njemu u potpunosti izmenio. 

Na momente je Amanda poželela da se gosti što ranije raziđu i da ostane sama 
sa Malorijem. No, moglo se desiti da joj se i on izvini da je umoran i da ode u svoju 
sobu. U tom slučaju bi ona ponovo ostala sama. 

Iznenada je osetija žarku želju da pronađe Malorija. Zatekla ga je u njegovoj 
radnoj sobi, sedeo je pored kamina i razgovarao sa nekolicinom gostiju. 

Skupila je svu hrabrost i odvažno sela na fotelju pored njega, prebacivši ruku 
preko njegovog ramena. Nekom posmatraču je taj njen gest mogao izgledati 
prirodno, ali ne i Maloriju. Osetila je po njemu da je sav pretrnuo i da je jedva uspeo 
da ne ispolji pred gostima svoje iznenađenje. 

Ostala je pored njega dovoljno dugo da mu da do znanja da joj je stalo do njega. 

Malori je krenuo za njom kada je izašla iz sobe. Sve vreme ju je sledio dok je 
usluživala goste. Sve vreme ju je posmatrao kao da nije bio u stanju da odvoji pogled 
od nje. Gracioznim pokretima svoga tela, pogledima i osmesima koje mu je 
upućivala, htela je da mu pokaže koliko joj njegova blizina prija. 
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Više ni ona nije bila ono nevinašce koje ni samo nije znalo šta želi. Malori je u 
njoj probudio ženu i želju da u ljubavnoj igri ide do kraja. 

Amandi se činilo da se veče jako odužilo. Prvi gosti su počeli da odlaze tek posle 
ponoći. 

Amandina pažnja je bila usredsređena na njenog supruga. Posmatrala ga je i 
svlačila pogledom. Kao da je pokušavala da se priseti kako on izgleda bez odeće. Po 
izrazu Malorijevog lica moglo se primetiti da čita njene misli. Izraz njegovog lica je 
odavao svu njegovu napetost. 

Malori je izašao da isprati i poslednjeg gosta, a Amanda je rekla posluzi da će 
spremanje za gostima ostaviti za sutradan. Posle toga je otišla pravo u Malorijevu 
sobu i upalila noćnu lampu. Zatim je izula cipele, skinula čarape i haljinu. 

Nije čula da se Malori popeo stepenicama, ali je instinktivno osetila da je 
posmatra. Pogled mu je bio pun žudnje. 

Amanda je stajala pred njim samo u svom donjem vešu. Njena gusta kosa je u 
tren oka bila raspuštena. Njeni pokreti i pogled su bili puni izazova. Malorijev 
pogled joj je jasno kazivao da mu čak i njen oskudan donji veš smeta. Bez reči ga je 
skinula i ostala je potpuno naga. 

Tada joj je on prišao i zagrlio ju je, a ona je priljubila svoje usne na njegov vrat, 
dajući mu do znanja da je spremna da mu se preda. 

Podigao ju je i položio na krevet. Zatim se i sam oslobodio odeće. Usne i tela su 
im se spojile u strastvenom ljubavnom žaru, koji je ovoga puta bio obostran. 

Ovoga puta se Amanda pripremila da podnese bol koji je po njenom dubokom 
ubeđenju trebao da usledi. Pogrešila je. Ovoga puta je sve bilo drugačije. Uživala u 
ljubavnoj igri. Kada su se ona i Malori spojili, poželela je da se nikada ne razdvoje. 

Usprotivila se kada se Malori odvojio od nje, ali je on počeo da je ućutkuje 
poljupcima. Zatim je ustao iz kreveta da bi sa sebe skinuo preostale delove odeće i 
brzo se vratio u njeno naručje. Nežno ju je milovao i ljubio po celom telu. Amanda 
je ubrzano disala dok je njeno uzbuđenje sve više raslo. Poželela je da je Malori 
ponovo uzme. Znala je da joj je Malori prvi put došao prebrzo jer se ni jedno od njih 
dvoje nije uspelo obuzdati. Ovoga puta je to trebalo da bude sasvim drugačije. 
Malori ju je polako osvajao. 
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Malorijeve usne su polako putovale po njenom telu zaustavljajući se na njenim 
grudima, stomaku, kolenima. Svaki njen živac je treperio od uzbuđenja koje je kod 
nje izazivao meki dodir njegovih usana. 

Prvi put joj je bilo jasno zbog čega ljudi u toj meri uživaju u fizičkoj ljubavi sa 
voljenom osobom. 

Amanda je po Malorijevom ponašanju prema njoj osetila da je prosto obožava. 
Ponašao se tako nesebično prema njoj, priređujući joj beskrajno uživanje. 

Pokušala je da mu nešto kaže, ali ju je on ponovo ućutkao. Njegove tople usne 
su se našle na njenim usnama. Njegove ruke su je neumorno milovale, tako da je 
drhtala celim telom žudeći da se smiri. 

Iznenada je Malori legao na leđa i smestio je iznad sebe. Amanda je širom 
otvorila oči, iznenađena novim otkrićem. Njeno telo je počelo da se giba ubrzanim 
ritmom i osetila je veliko zadovoljstvo. Maloriju se oteo uzdah zadovoljstva, a zatim 
mu je glava klonula na jastuk. Vratne žile su mu bile napregnute kao da će svakoga 
časa iskočiti. Amanda se u tom času osećala kao da je dobila nešto što je najviše 
želela u životu. 

Ovoga puta Malori nije ni pokušao da se odvoji od nje. Ležali su tako zagrljeni 
i nežno se ljubili, Amanda se nije ustručavala da ga miluje po celom telu. 

Amanda je ponovo osetila žudnju i bila je svesna da se ona isto tako probudila i 
kod Malorija. Odlučila je da mu se potpuno prepusti i da ne razmišlja ni o čemu. 

Ujutro se probudila u Malorijevom zagrljaju. Ležala je sa glavom prislonjenom 
na njegove grudi i slušala ravnomerne otkucaje njegovog srca. Nisam mu još ni rekla 
da ga volim, pomislila je. Načinila sam veliki propust. Međutim, ni on joj to nije 
rekao. Nisu imali vremena za bilo kakav razgovor. Bili su i suviše zaneseni svojom 
strasnom ljubavnom igrom. 

Pružalo joj je veliko zadovoljstvo da je Malori pored nje i da ga svakog trenutka 
može probuditi. On bi verovatno bio spreman da ponovo vode ljubav. 

Smeškala se zadovoljno. 

Ne budi nezajažljiva, pomislila je. Malori treba da se odmori. Možeš mu i kasnije 
saopštiti svoja osećanja. Ovo se može smatrati pravim početkom našeg broka. 

Amanda je tiho uzdahnula, a zatim je ponovo utonula u bezbrižan san. 
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Kada se ponovo probudila, soba je bila obasjana sunčevim zracima. Iznenadila 
se kada je konstatovala da Malori ne leži pored nje. 

Pogledala je na sat. Bilo je već dosta kasno, ali je bila subota i Malori nije sigurno 
otišao na posao. Pitala se kuda je otišao. Bilo joj je krivo što joj se nije ostvarila želja 
da se probudi u njegovom zagrljaju. Kako je mogao da dozvoli da tek tako ode od 
nje? 

Možda za njega ta noć koju je proveo sa njom nije bila ni izbliza tako značajna 
kao što je bila za nju. Neki unutrašnji glas kao da ju je opominjao da greši što tako 
misli. Odlučno je odagnala tu misao. Verovatno mu je bilo žao da je probudi i to je 
bilo sve. 

Amanda se istuširala, obukla i otišla u trpezariju u nadi da je Malori tamo čeka. 
Međutim, na svoje veliko žaljenje, konstatovala je da je on izašao. Gospoda Pridi joj 
je rekla da joj nije rekao kuda ide. Amanda se veoma ražalostila. 

Odlučila je da pođe u šetnju sa Harvijem. Neka se Malori upita gde se ona nalazi 
ako se vrati pre nje. 

Posle šetnje Amanda je zatekla Malorijev auto ispred kuće. Hitrim koracima se 
uputila u kuću, željna da ga što pre sretne. Malori je upravo silazio niz stepenice, 
noseći veliki kofer, Amanda je iznenađeno zastala. Njeno uzbuđenje je spaslo kada 
je opazila njegov hladan osmeh. 

- Ti putuješ? - upitala ga je bojažljivo? 

- Da, na žalost - hladno joj je odgovorio. 

Pred Amandom kao da nije bio čovek sa kojim je prethodne noći bila tako 
intimna. Imala je utisak da pred sobom ima osobu koja joj je sasvim strana. - Saznao 
sam da moram da otputujem u Ameriku. 

- Ali, prošle noći... juče mi o tome ništa nisi rekao. 

- Moj plan se izmenio u poslednjem trenutku. Bojim se da ja tu ništa ne mogu da 
preduzmem - ravnodušno joj je saopštio. Kao da uopšte nije osećao potrebu da joj 
se makar izvini. 

- Koliko... koliko dugo ćeš biti odsutan? - Amanda nikako nije uspevala da se 
obuzda i da ne pokaže Maloriju koliko joj je žao što odlazi. 
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- To ti ne mogu reći - Malorijev ton je i dalje bio hladan. - Verovatno ću biti 
odsutan nekoliko nedelja. - Bacio je pogled na svoj sat. - Moraću da požurim da bih 
stigao na avion. Izvini me, molim te. 

Amanda nije mogla da poveruje da se sve to njoj događa. Jednog trenutka je 
poželela da mu se baci pred noge i da ga moli da i nju povede sa sobom. Ponos joj 
to ipak nije dozvolio. Plašila se da bi je mogao odbiti. 

Prisilila je sebe da se nasmeši. - Pa, srećan ti put - rekla mu je, a zatim se okrenula 
i otišla u salon. Još uvek se nadala da bi se moglo desiti da Malori spusti taj prokleti 
kofer i da pođe za njom i da je zagrli i poljubi i da joj saopšti koliko mu je žao što 
mora da ode od nje baš u ovom periodu koji znači prekretnicu u njihovom braku. 

Dovoljna joj je bila samo jedna njegova reč utehe. Želela je da čuje od njega da 
mu je žao što je ostavlja. 

Malori je izašao i zatvorio ulazna vrata iza sebe. Zatim je čula brujanje motora i 
bilo joj je jasno da se uzalud nadala. 

Amanda odavno nije imala tako težak dan. Tumarala je iz sobe u sobu, a Harvi 
ju je sledio. Osećala se usamljena kao nikada do tada. Da na njenoj koži nije bilo 
tragova Malorijevih milovanja, pomislila bi da je sve ono što se između nje i 
Malorija odigralo prethodne noći, bio samo divan san. Sve njene nade o srećnoj 
budućnosti sa njim kao da su odjednom pale u vodu. 

Amanda se osećala napuštenom, poput neke ljubavnice, koja je zadovoljila 
potrebe svoga ljubavnika, a zatim bila odbačena. 

Ipak, Amanda je morala da prizna sebi da nije imala šta da zameri Maloriju. Nije 
se pokazao ni malo sebičan prema njoj. Pružio joj je neizmerno zadovoljstvo dok su 
vodili ljubav. Razlog njegovog hladnog držanja prema njoj je tražila u tome što on 
nije bio u toj meri kao ona fasciniran onim što su njih dvoje doživeli te noći, koja je 
za nju značila prekretnicu. 

Ali, ja više ne mogu da živim sa njim kao da smo nas dvoje stranci, razmišljala 
je Amanda. To više ne mogu da podnesem. Želim ga i ne mogu da živim bez njega. 

Amandi je bilo jasno da je Malori ne privlači samo fizički. Čeznula je za 
njegovim nežnostima, razgovorom sa njim, zajedničkim smehom... Nadala se da će 
ljubav spontano uneti u njihove živote sve što je prirodno, baš kao što se smenjuju 
godišnja doba svojim prirodnim tokom. 
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Amanda je jedva uspela da se uzdrži da ne zaplače. Mislila je da joj se sreća 
konačno osmehnula i kada je posegnula za njom smatrajući da joj je na dohvat ruke, 
jednostavno joj se izmakla. 

Njene crne misli je prekinula gospođa Pridi ušavši kod nje u sobu. 

- Pogledajte, gospođo, šta sam našla u kontejneru - rekla joj je i pružila joj je 
buket crvenih ruža zamotanih u celofan. Gotovo svi cvetovi su još bili u pupoljku. 
Stavite ih u vodu - predložila joj je gospođa Pridi. - Oni će vas malo raspoložiti. 

Amanda ju je poslušala. Crvene ruže, pomislila je. One simbolišu ljubav, ali ove 
nikada neće stići u ruke žene kojoj su namenjene. Ta pomisao ju je toliko rastužila 
da više nije mogla da se obuzda. Gorko je zaplakala. 
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X 

 
Tek što je Amanda ušla u kuću, oglasio se telefon. Bro je skinula rukavice. - Ja 

ću se javiti - rekla je gospođi Pridi. 

Kako je Malori još nijednom nije zvao, napustila ju je svaka nada da bi joj on 
mogao telefonirati. Prošlo je već skpro dve nedelje kako je otišao od kuće. 

Kada je podigla slušalicu, javio joj se gospodin Vilton, kolega njenoga supruga. 
- Izvinite što vas uznemiravam - rekao joj je. - Da li biste bili tako ljubazni da mi 
kažete kako da stupim u kontakt sa vašim suprugom? 

- Mislim da će biti najbolje da se obratite njegovoj sekretarici - odgovorila mu 
je. 

- Već sam razgovarao sa njom. Ona mi kaže da je u pitanju privatno putovanje. 
- Gospodin Vilton se nasmejao. - U stvari, on je rekao svojoj sekretarici da i vi 
putujete sa njim. Njemu se veoma dopadaju Sjedinjene Američke Države i pričao je 
da bi želeo da vam pokaže sve ono što je tamo vredno videti. Čini mi se da sam se 
obratio na pogrešnu adresu, ali vas ipak molim da mi pomognete da ga nekako 
pronađem. 

Amanda je nervozno počeia da grize usnu. - Na žalost, nemam pojma gde se on 
nalazi. Otišao je nekako na brzinu... -Napravila je pauzu. - Možda bih mogla da 
pogledam u njegov podsetnik i proverim da li je tamo nešto zapisao što bi nas moglo 
uputiti na njegovu adresu. 

- To bi bilo sjajno - rekao joj je gospodin Vilton zahvalno. 

Amanda je brižljivo pretražila sto u Malorijevoj radnoj sobi, ali nije uspela da 
naide ni na kakav pismeni trag o njegovom boravku u SAD. 

- Nema problema - rekao joj je gospodin Vilton. - Naći ćemo načina da ga nekako 
pronađemo i sami. 

- Da li bih mogla znati zbog čega ga tražite? 

- Sećate se da sam vam na prijemu u vašoj kući rekao da se naši opiti u vezi sa 
kromazinom uspešno privode kraju. Izgleda da sam prenaglio sa tom svojom 
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izjavom. Primetili smo da su se kod jednog pacijenta koji je uzimao lek pojavili 
znaci kontraindikacije. 

Amanda je jedva uspela da dođe do daha. - Strašno - rekla je uzbuđeno. 

- Gore ne može da bude složio se sa njom gospodin Vilton. - Pacijent je u komi 
i izgleda da neće preživeti. Dr Templton mora svakako biti obavešten o tome. 

- Svakako - tužnim glasom mu je odgovorila Amanda. Ne znam kako bih vam 
samo mogla pomoći da ga pronađete. 

- Snaći ćemo se već nekako, gospođo Templton. Nema potrebe da se vi toliko 
uznemiravate. 

Amanda je sva očajna otišla u salon i spustila se na kauč. Imala je utisak da je 
nesreće snalaze jedna za drugom. 

Amandu je tištao još jedan problem. Nakon što joj je izostao ciklus, otišla je kod 
ginekologa na pregled. Utvrđeno je da je u drugom stanju. Bila je van sebe od 
radosti, ali posle razgovora sa gospodinom Viltonom, ponovo su je obuzele crne 
misli. Kada se rodi dete, pitanje razvoda više neće biti tako jednostavno. 

Jednom prilikom joj je Malori rekao da kod njega roditeljski instinkt baš nije 
posebno razvijen. Plašila se da bi je mogao optužiti da je namerno isplanirala da 
ostane u drugom stanju, da bi ga na taj način vezala za sebe. 

Ni jedno od njih dvoje se nije setilo da nešto preduzme dok su vodili ljubav. 

Nije bilo svrhe o tome naknadno razmišljati i kajati se. Beba je bila na putu i 
Amanda joj se veoma radovala. To dete je bilo plod njene i Malorijeve ljubavi i sve 
što joj je ostalo od njega. 

Prošla su dva dana, pre nego što je Amanda telefonirala Malorijevoj sekretarici 
da je pita da li su mu ušli u trag. Ona joj je rekla da je gospodin Templton toga dana 
popodne stigao na aerodrom Hitro u Londonu. - Razmišljali smo da neko kolima ode 
pred njega, ako vi niste raspoloženi da ga dočekate - rekla je Amandi Malorijeva 
sekretarica. 

- Ne nameravam da idem pred njega - rekla joj je Amanda. Kada je spustila 
slušalicu, pokajala se što je bila tako brzopleta. Odlučila je da sedne na voz i da ode 
da sačeka svoga supruga. 
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Voz je kasnio i kada je Amanda stigla na aerodrom, prvi putnici su već izašli iz 
aviona koji je sleteo na vreme. Sa strepnjom je očekivala Malorija, pitajući se kako 
će se on ponašati prema njoj. Razmišljala je o tome šta da mu kaže kada ga ugleda, 
ali joj ništa pametno nije padalo na um. Nadala se da će se sve odigrati spontano 
kada se suoči sa Malorijem. 

Tada ga je ugledala i obuzelo ju je neočekivano uzbudenje. Malori se nasmešio 
i Amanda je pomislila da ju je ugledao. Zatim je primetila da on sa nekim razgovara 
i da nije sam. Zastao joj je dah. Pored njega se nalazila jedna mlada devojka. 

Kada ju je poslednji put videla, Kler je bila naga pored Nigela. Međutim, ovoga 
puta je bila elegantno odevena. Gusta plava kosa joj je padala preko ramena, a sa 
lica joj nije silazio osmeh dok se obraćala Maloriju. 

Oni me ni u kom slučaju ne smeju videti, pomislila je Amanda uspaničeno. 
Osećala se tako ponižena što Malorija i Kler vidi zajedno. Imala je utisak da bi umrla 
od stida kada bi morala sa njima da se suoči. Okrenula se i otišla kod svoje 
prijateljice Džejn. 

- Ako ti je stalo do njega, moraš se boriti za njega - rekla joj je prijateljica. 

- Boriti? Kako? - razmišljala je zbunjeno Amanda. 

- Hajde, molim te, dosta je bilo te tvoje lažne skromnosti. Ti dobro znaš da si 
veoma zgodna, a osim toga, očekuješ i njegovo dete. Gotovo svi aduti su u tvojim 
rukama. 

- Ali, šta ako on nju više voli? - teškom mukom je uspela da izgovori Amanda. 
Bolela ju je pomisao da je Malori posle one noći provedene sa njom, otišao kod Kler, 
u njen zagrljaj. Ni na kraj pameti joj ne bi palo da je on spreman da joj priredi tako 
nešto. Uostalom, ona ga nije još dovoljno dobro poznavala da bi mogla sa sigurnošću 
da proceni kakav je čovek. 

- Nikad se ne zna - rekla joj je Džejn. - Možda su se oni sasvim slučajno sreli. 

- U takvu slučajnost teško mogu da poverujem - rekla joj je Amanda. 

- Ako večeras ne želiš da se vratiš kući, možeš slobodno da ostaneš kod mene da 
se malo središ - ljubazno joj je ponudila Džejn. 

- Ne želim da objašnjavam stvari Magi i Fioni. Mislim da će biti bolje da odem 
kući još večeras. - Bledo se osmehnula Džejn. - Hvala ti što si me saslušala. Sada mi 
je malo lakše nakon što sam ti se izjadala. 
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- Slobodno možeš uvek da računaš na mene - rekla joj je Džejn i uputila joj jedan 
sažaljivi pogled. - Mogu ti reći da sam se veoma razočarala u Malorija. Tačno je da 
sam ga videla samo nekoliko puta, ali sam se smela zakleti da pred sobom imam 
čestitog čoveka. 

- I ja sam imala dobro mišljenje o njemu - tužnim glasom je izjavila Amanda. 

Kada se Amanda kasno te večeri vratila kući, gospođa Pridi joj je saopštila da je 
Malori telefonirao da se neće vratiti kući u toku te večeri. 

Amanda je bila toliko duboko povređena zbog toga što ju je Malori izneverio da 
se njena patnja za Nigelom sa ovom nije mogla ni uporediti. 

Legla je u krevet i dugo razmišljala o svemu. Pokušavala je da nađe neki izlaz iz 
cele te situacije. Teško joj je bilo da donese odluku da li da i dalje ostane da živi kod 
Malorija ili da ga napusti. 

Ali, kuda bih ja to sada mogla da odem, pitala se. Nije mogla ni da zamisli da se 
vrati svojoj majci. Na kraju su je sva ta razmišljanja toliko zamorila da je zaspala. 
Njen san je ličio na pravi košmar. Probudila se u ranu zoru. 

Gospođa Pridi joj je donela doručak u krevet. - U poslednje vreme veoma slabo 
jedete. Ovo što sam vam donela morate sve pojesti - rekla je Amandi. 

Amanda je nezainteresovano gledala hranu na poslužavniku i osećala se kao da 
će svakog trenutka zaplakati. 

- I gospodin Templton se vratio - saopštila joj je gospođa Pridi. 

Amanda je doručkovala, a zatim je odlučila da se što pre vidi sa Malorijem i da 
dozna na čemu je. 

Zatekla je Malorija u njegovoj radnoj sobi. 

- Dobro jutro, Amanda - hladno ju je pozdravio. - Šta mogu da učinim za tebe? 

Ovo je bilo gore nego što je Amanda očekivala. Duboko je udahnula, 
pokušavajući da se smiri. - Želim... Želim da razgovaram sa tobom. Treba nešto da 
ti kažem. 

- Zaista? - Njegov glas je odjednom postao blag. - Da li je moguće da si možda 
u drugom stanju? 
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- Kako... Kako znaš? - iznenađeno ga je upitala Amanda. 

- Pa, jedino mi je to palo pamet. A sada mi reci ko je srećan otac? 

Amanda nije očekivala ovakvo pitanje. Na trenutak joj je prosto stao mozak. - 
Nije mi jasno tvoje pitanje. Kako to misliš? - počela je da muca. 

- Pa, to je jasno. Rodićeš dete koje ja treba da vaspitavam i moram znati da li je 
ono moje ili Nigelovo. 

- Ali, jasno je da je ono tvoje. Ti dobro znaš da si bio prvi muškarac u mome 
životu. Bila sam. 

- To mi je jasno. Ali, ti si posle toga imala dovoljno vremena da kao prava 
emancipovana žena izabereš sebi i nekog drugog partnera, zar ne? Poznato mi je i to 
da je u mom prisustvu i Nigel dolazio kod tebe. 

Kod Amande se probudio neki prkos. - Pa, šta onda? Ti najmanje imaš pravo da 
me zbog toga napadaš. 

- Kako to misliš? 

- Bila sam juče na Hitrou. Prepoznala sam devojku sa kojom si bio u društvu. - 
Zabacila je glavu. - Nadam se da ste oboje uživali u putovanju po Americi. 

Dugo ju je posmatrao. Primetila je malu boru oko njegovih usana. - Neću da ti 
se pravdam - rekao joj je hladnokrvno. 

Malori je prišao svome radnom stolu i iz jedne fioke izvukao koverat i pružio ga 
je Amandi. U koverti su bile fotografije. Na jednoj se Amanda ljubila sa Nigelom na 
vratima njihove kuće. 

- Odakle ti ovo? - upitala ga je Amanda. 

- Poštar mi je uručio ovaj koverat sa tim fotografijama posle one krasne noći 
kada si mi otvorila rajska vrata. Trebalo je da imam na umu da svaki raj ima svoju 
zmiju. Nisam se upitao zbog čega si toliko navaljivala da sa mnom vodiš ljubav - 
ogorčeno je konstatovao Malori. - Ali, neko se pobrinuo da svojom kamerom 
ovekoveči tvoj ljubavni sastanak koji te je naterao da legneš sa mnom da bi imala 
valjani alibi u slučaju da ostaneš u drugom stanju. Nadam se da se uživala dok si sa 
njim vodila ljubav - dodao je sa ironijom u glasu. 

Amanda se sa gađenjem setila Nigelovog pokušaja da je poljubi. 
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- Da, bilo mi je prekrasno sa njim - odgovorila je prkosno. Stavila je fotografije 
nazad u koverat, a zatim je koverat spustila na sto. - Tu više nema šta da se kaže, zar 
ne? 

Nije sačekala da joj on odgovori, nego je hitrim koracima izašla iz sobe. 
Napustila je kuću i krenula je ulicom bez ikakvog cilja. Pokušala je trezveno da 
razmisli o nastaloj situaciji. 

Bilo joj je jasno da je sve to bilo Nigelovo maslo da bi joj se, kao što je to 
svojevremeno i obećao, osvetio. 

Amanda je odlučila da saopšti Maloriju da želi zvanično da se razvede od njega. 
Daće mu do znanja da od njega ne očekuje nikakvu alimentaciju. Tolike žene su 
samohrane majke. Nadala se da će i ona biti u stanju da sama izdržava svoje dete. 

Čulo se lajanje i Amanda je primetila da je Harvi sledi. Amanda se setila da nije 
dobro zatvorila ulazna vrata kada je izašla iz kuće. 

Naišla je jedna mačka i Harvi je počeo da juri za njom. Amanda je pokušala da 
ga zadrži i potrčala je za njim. Iznenada se iza ugla pojavio kombi. Amanda je 
ugledala užasnuto lice vozača dok je kočio pokušavajući da obiđe nju i Harvija. 
Skupila je snage i odgurnula je Harvija prema ogradi, a zatim se više ničega nije 
sećala. Izgubila je svest. 
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XI 

 
- Kako se osećate, gospodo Templton? - Amanda je čula prijatan glas. Bio je kao 

melem na ranu. 

- Povređena sam, zar ne? - upitala je. - Sve me boli. 

- To me nimalo ne čudi - Amanda je otvorila oči i ugledala pred sobom čoveka 
u belom mantilu. - Zadobili ste nekoliko povreda i blaži potres mozga. Zbog toga 
smo vas i zadržali u bolnici. 

- Šta je sa bebom? - upitala je drhtavim glasom. 

- O, zaboga! Vi ste zdrava, snažna mlada žena. Vaša beba se ne može tek tako 
odvojiti od vas. 

Amanda je zatvorila oči. Neželjeno dete, pomislila je. Možda bi bilo bolje da 
je... Odjednom se postidela svog rezonovanja. 

- Da li sam ja izgubila svest? 

- Da. Prilično dugo ste bili u nesvesti. Vaš suprug je veoma zabrinut za vas. 
Možda bih ga sada mogao pozvati da ude kod vas. 

Amanda nije imala vremena da odvrati doktora od njegove namere. 

Malori je ušao kod nje bled kao krpa, Nagnuo se i poljubio je u čelo. 

- Kako se osećaš? - Zabrinuto ju je posmatrao. 

- Dobro sam - kratko mu je odgovorila. Lekar je izašao iz sobe. Malori je uzeo 
jednu stolicu i seo pored kreveta. 

- Lepo su te sredili Templtonovi. Zbog Nigela si skoro skočila sa mosta, a zbog 
mene si dospela pod točkove kombija - rekao joj je kiselo se smeškajući. 

- Nije važno - rekla mu je tiho. - Da li je Harvi dobro? 

- Dobro je, ali je sada u velikoj nemilosti svoga gazde. 
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- Jadan Harvi. 

- Neka Harvi ide do vraga! - ljutito je uzviknuo Malori. - Ti si mogla izgubiti 
život zbog njega. 

Volela bih da sam poginula, pomislila je, ali to nije rekla. Međutim, izgleda da 
se to moglo pročitati na njenom licu. Malori je nežno uhvatio za ruku. 

- Sve će biti dobro. Ti ćeš se oporaviti - blago joj je rekao. - Sa bebom će takođe 
sve biti u redu. Uostalom, to je najvažnije. 

- Kada me budu otpustili iz bolnice, snaći ću se sama. Ne moraš više da se trudiš 
oko mene. 

- O tome ćemo porazgovarati kada se oporaviš. Pustio je njenu ruku. - Tvoja mati 
je došla sa prijateljicom. U gradu je. Da li želiš da joj kažem da te može posetiti? 

- Da. Volela bih da je vidim. - Želela je da se reši. Malorija. Nije želela da on 
dolazi i da se pretvara da mu je stalo do nje. 

- Mislim da će sada biti najbolje da odem. Lekar mi je rekao da te puno ne 
zamaram - rekao je Malori i us stolice. Nasmešio joj se. - Sutra ću ponovo doći. 

Saznanje da će uskoro postati baka u velikoj meri je izmenilo stav gospođe 
Konroj prema Maloriju. Bila je puna planova u vezi sa bebom, razmišljala je o 
njenom imenu i delila savete Amandi. Spremala se da ode u Ajlsford Grin i da 
preuredi jednu sobu za novorođenče. 

Amanda je bila prosto obasuta cvećem dok je ležala u bolnici. Ubrzo se oporavila 
i lekar joj je rekao da može napustiti bolnicu. Bila je sasvim zbunjena. 

Malori ju je povremeno posećivao u bolnici, ali su njihovi razgovori uvek bili 
nekako usiljeni. 

Amanda je želela da u sećanju zadrži najlepše trenutke koje je imala sa 
Malorijem. Odlučila je da pokuša da zaboravi sve što je bilo ružno između njih. 

Amanda je sedela pored prozora i listala jedan časopis za buduće majke. 
Iznenada su se otvorila vrata i u sobu je ušla Kler. 

Amanda je bila toliko iznenađena da je ostala bez reči. - Ne znam zbog čega si 
došla ovamo, ali molim te da smesta odeš rekla je kada se malo pribrala. 
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- Otići ću čim ti saopštim ono što želim - smireno joj je rekla Kler. 

- Ne želim ništa da čujem od tebe. 

- Nisam u to baš sasvim sigurna - odgovorila joj je Kler. - Nisam se nadala da 
ćeš hteti da me izbaciš, mada sam i ja o tebi imala prilično loše mišljenje. 

- Baš zanimljivo - sa ironijom u glasu je primetila Amanda. 

- Otimaš mi verenika, zatim mi zavodiš supruga i na kraju mene kriviš za nešto. 

Kler je uzdahnula. - Grešiš, gospođo Templton. Ja, na žalost ništa nisam imala 
sa Malorijem. Ne zbog toga što ja to nisam želela. I te kako sam se trudila oko njega, 
ali to ništa nije vredelo. Sa mnom je izlazio samo zbog toga što ga žena do koje je 
njemu stalo nije prihvatila. 

Kler se zamislila pre nego što je nastavila. - Ako misliš da sam se nametnula 
Nigelu, grešiš. On je toliko obigravao oko mene da sam na kraju popustila. 

Kler joj je rekla da je Nigel sebi postavio za cilj da Maloriju otme devojku. 
Mrzeo je svoga polubrata i pokušavao je uvek da mu na sve moguće načine 
napakosti. 

- Jednom prilikom mi je rekao da jedva čeka da se Malori oženi i da će tada 
zapravo da stupi u akciju kod njegove supruge - rekla je Kler Amandi. 

- O, bože! Da li je moguće da neko može biti toliko pakostan? 

- I meni je bilo teško da u to poverujem dok se u to nisam i sama uverila - rekla 
joj je Kler. - Nije mi bilo teško što me je Nigel napustio, ali mi je veoma teško palo 
što sama konstatovala da Malori nije srećan sa tobom, a ja sam ga mogla usrećiti. 

- Kako se samo usuđuješ da mi to kažeš? 

- Usuđujem se, i te kako - Kler ju je hladno posmatrala. - Srela sam Malorija na 
aerodromu kada se vraćao iz Njujorka. I ja sam bila tamo da zaključim neki posao. 
Postavila sam Maloriju nekoliko pitanja u vezi sa Nigelom i posmatrala sam kako 
reaguje. - Napravila je pauzu. - Kako sam bila ogorčena na rebe. Opazila sem te na 
aerodromu i videla sam da si pobegla kada si videla da sam sa Malorijem. Bilo mi 
je drago što se to dogodilo. Pomislila sam da ništa bolje nisi ni zaslužila. Dobila si 
jedinog čoveka do kog mi je u životu stalo, a ti si nastavila da šaraš okolo sa 
njegovim bratom, najvećim nitkovom kog sam ikada poznavala. 
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- Zar si došla ovamo da mi sve ovo kažeš? 

- Ne. Došla sam zbog toga što sam naknadno sasvim slučajno srela Nigela. 
Rekao mi je da je uspeo da ti se osveti i da ti Malori više nikada u životu neće ništa 
verovati. Ja ne znam o čemu se konkretno radi, ali ti to verovatno dobro znaš. 

- Da - kratko je odgovorila Amanda. 

- U tom slučaju sigurno znaš i kako treba da postupiš, osim ako ti i dalje nije 
stalo do te ništarije. 

Amanda je počela da drhti. - Ni slučajno mi nije stalo do njega, ali sada je već 
kasno da spasem svoj brak. 

- I, šta onda nameravaš da uradiš? Nećeš valjda pobeći i po treći put? - Kler se 
lukavo smeškala. - Meni bi to najviše i odgovaralo. Možda bi se u tom slučaju Malori 
ponovo vratio meni. 

- Bolje nemoj na to da računaš - prkosno joj je rekla Amanda. 

Kler je zamišljeno klimnula glavom. - Da li ga ti voliš? - upitala je Amandu. 
Moram ti priznati da sumnjam u to. Međutim, sigurna sam da on tebe voli. Zamolila 
sam ga da me odveze kući sa aerodroma i usput sam mu dala do znanja da mi je stalo 
do njega i da sam u svako doba spremna da mu ispunim bilo koju želju. Bio je prema 
meni učtiv i ponašao se šarmantno, ali mi je bilo jasno da je bio prisutan samo telom, 
ali ne i duhom. Pa, gospođo Templton, mislim da će biti najbolje da sada odem. 
Doviđenja. 

Amanda je gledala kako se vrata iza Kler zatvaraju. - Biće mi od koristi ono što 
sam čula od nje - izgovorila je poluglasno. 

Kada je doktor Remond toga dana došao da poseti Amandu, ona mu je rekla da 
bi želela da je otpuste iz bolnice. Znala je da se i Malori nalazi u sobi, ali je namerno 
izbegavala da sretne njegov pogled. 

- Što da ne? - rekao joj je doktor. - Samo mi morata obećati da ćete nekoliko 
dana ostati u krevetu i da se nećete zamarati, niti uzrujavati. 

- Neće biti problema - rekao mu je Malori smešeći se. Amanda je sagnula glavu 
da ne bi primetio da je pocrvenela. 

Kada su ona i Malori stigli u Ajlsford Grin, gospođa Pridi ih je nestrpljivo čekala 
na stepenicama. Njene usne su se razvukle u osmeh kada je Amanda izašla iz kola. 
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- Gospodin mi je telefonirao da sve pripremim za vaš dolazak, Kupatilo je 
spremno. Dobro će vam doći jedna topla kupka, a zatim ćete dobiti večeru u krevetu. 

Amanda je krenula prema svojoj sobi, ali ju je gospođa Pridi zaustavila i 
zamolila da krene u Malorijevu sobu, jer je on dao uputstva da se sve njene stvari 
premeste kod njega. - Amanda ju je poslušala bez pogovora. 

Posle kupanja, Amanda je obukla svoju najlepšu spavaćicu. Tek je večerala, sa 
nestrpljenjem je očekivala Malorija da se pojavi kod nje. 

Bilo je već prilično kasno kada je čula brujanje motora njegovog automobila. 
Učinilo joj se da je prošla čitava večnost pre nego što su se vrata sobe otvorila i u 
sobu je ušao Malori. 

Izvesno vreme ju je ćutke posmatrao, a zatim joj je poželeo dobrodošlicu. 

Amanda mu se zahvalila i nasmešila mu se pomalo nesigurno. - Malori, zbog 
čega sam se vratila ovamo? - upitala ga je. 

Prišao joj je polako. Skinuo je svoj sako i popustio kravatu. - Polako postaješ 
moja supruga u pravom smislu te reči. 

- Ali, to ne može biti. U svakom slučaju, sve dok veruješ da sam ti bila neverna 
i dok živiš u ubeđenju da je naša beba... - počela je iznenada da jeca. 

Seo je na krevet pored nje. - Kada sam te video kako ležiš na pločniku onoga 
dana, mnoge stvari su mi postale jasne. Zakleo sam se pre mnogo godina da ću se 
kloniti Nigela. Međutim, njemu je bilo jasno da si ti moja najveća slabost i hteo je 
da mi se osveti preko tebe. Još pre nego što ste se vas dvoje verili, on je prosto uživao 
da me sadistički muči pričajući mi o tome kako te je ljubio, kako te je milovao. Jedva 
sam uspevao da se uzdržim da ga ne ubijem. 

Zapanjeno ga je posmatrala. - Ali, ti me tada nisi ni poznavao- primetila je. 

- Nisam se sa tobom upoznao, ali sam te video na jednom prijemu. Nisam nikada 
ranije verovao u ljubav na prvi pogled, ali kada sam te ugledao, promenio sam 
mišljenje. Krenuo sam prema tebi i ugledao Nigela koji nas je oboje posmatrao i 
lukavo se smeškao. 

- Da li je to bilo na onom prijemu posle kog sam ja zatekla Nigela sa Kler? 
Moram priznati da te nisam zapazila... 

- Znam, draga - rekao joj je i pomilovao ju je nežno po obrazu. 
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- Ali, zbog čega mi nikada nisi rekao da me voliš? 

- Nisam znao kako ćeš ti to prihvatiti. Tebi je bila potrebna moja pomoć, a ne 
moja ljubav. Smatrao sam da će biti bolje da ti dam vremena da me zavoliš. Kada si 
po prvi put došla kod mene i bacila mi se u naručje, znao sam da će skoro doći 
trenutak da ti se približim, ali nažalost, nisam uspeo da se obuzdam, prenaglio sam 
i povredio te. 

Amanda je pocrvenela. - Kasnije si to ispravio - rekla mu je snebivajući se. - 
Zbog čega si posle toga pobegao od mene? 

- Zbog povređene sujete - priznao je Malori. - Osim toga, učinilo mi se da još 
uvek nisi spremna da mi se potpuno, bez ikakve rezerve predaš. Bilo mi je jasno da 
ti još uvek u svom srcu nosiš Nigela i pored svega što ti je priredio. 

- Grešiš, Malori! - uzviknula je. - Ne znam kako da te uverim da te već odavno 
volim, ali dugo ni sama nisam bila svesna toga. To mi je postalo jasno tek onoga 
dana kada je Nigel bio ovde i kada je pokušao na silu da me poljubi. - Počela je da 
drhti. - Pozlilo mi je, ali nisam htela da mu se odupirem da ga ne bih još više izazvala. 

- Amanda, zašto mi odmah nisi rekla da je on dolazio ovamo? 

Uzdahnula je. - Zaboravila sam da ti to kažem. To mi se činilo nevažnim. Sva 
sam bila koncentrisana na to da ti pokažem koliko mi je bilo stalo do tebe. 

- Ipak bi bilo bolje da si mi spomenula Nigela. Ja bih u tom slučaju bio oprezniji 
i znao bih kako da postupim kada sam otvorio onaj koverat sa fotografijama. A ja 
sam se osećao upravo užasno. 

Malori je duboko uzdahnuo. - Celog života sam posmatrao i analizirao stvari 
trudeći se da budem racionalan. Međutim, u tome slabo uspevam kada si ti u pitanju, 
draga. Dobro se sećam da si mi jednom prilikom rekla kako nisi u stanju da se 
kontrolišoš kada je Nigel u pitanju. Pomišljao sam da si mi pripala iz sažaljenja 
prema meni. Ta pomisao me je dovodila do ludila. 

Malori je odmahnuo glavom. - Toga dana sam otišao da rezervišem karte za naše 
putovanje. Planirao sam da te povedem na medeni mesec. Kada sam krenuo kući, 
kupio sam ti buket cveća. Dok sam otvarao koverat sa tvojim fotografijama u 
Nigelsovom zagrljaju, taj buket je bio na mom radnom stolu. Imao sam utisak da mi 
se cveće ruga. 
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- Bacio si buket. zar ne? Gospođa Pridi ga je našla u kontejneru i donela ga je 
ovamo. Stavila sam ga u vazu. Ono me je veoma rastužilo, iako nisam bila svesna 
zbog čega. 

- Nije trebalo tada da odem od kuće. Ali, izgubio sam svako samopouzdanje. 
Odlučio sam da odem negde daleko da zalečim svoje rane. Patio sam razmišljajući 
o tome kako ti vodiš ljubav sa Nigelom. Mislio sam da ću poludeti. Poželeo sam da 
ti se osvetim za sve svoje patnje i u tome sam uspeo, zar ne? 

Počela je da drhti. - Da. 

- Gledao sam za tobom dok si odlazila od mene. Razmišljao sam šta da uradim. 
Bilo mi je jasno da te volim. Bilo mi je jasno da bih bio spreman da prihvatim dete 
koje nosiš i da nije moje. 

- Kako samo možeš da pomisliš da bih ja mogla da nosim dete bilo kog drugog 
čoveka? Samo da znaš, koliko te volim! Odbacila je pokrivač i čvrsto ga je zagrlila 
oko vrata pružajući mu svoje usne. 

Njegove ruke su se obavile oko nje i počeli su strasno da se ljube. 

Malori je odjednom prestao da je ljubi. - Draga, moramo biti oprezni. Tebi je 
potreban odmor... 

- Meni si potreban ti. 

- Ja te samo opominjem - rekao joj je i počeo da skida sa sebe odeću dok ga je 
ona posmatrala sa puno ljubavi. 

Legao je pored nje i počeo je da je ljubi. Čvrsto se pripila uz njega. Prijalo joj je 
što su oboje bili nagi i što su se njihova tela dodirivala. - Ne moraš biti toliko 
oprezan. Nisam od porcelana - rekla mu je. 

Nežno ju je milovao. Amanda je osetila prijatno zadovoljstvo. Osećala se kao da 
leži u žitu koje se talasa na blagom povetarcu. Bila je ganuta do suza. 

- Draga, ti plačeš. Da te nisam ponovo povredio? - upitao ju je zabrinuto. 

- O, ne - obasula ga je poljupcima. Mislila sam da to više nikada neću doživeti. 

- Takva mogućnost uopšte nije postojala - Malori ju je zagrlio i počeo je da briše 
njene suze. - Nikada ti ne bih dozvolio da odeš od mene. Išao bih za tobom i na kraj 
sveta. 
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- Ti si moj svet! - Pogledala ga je sa puno ljubavi. 

- A sada, anđele moj, vreme je da buduća mamica malo odspava. Ne zaboravi 
šta ti je lekar savetovao - rekao joj je odlučno. 

- Može, ali samo pod jednim uslovom - mazno je počela da trlja svoj obraz o 
njegovo golo rame. - Želim da budem u tvom naručju kada se ujutro probudim. 

- Bićeš u mom naručju i u mom srcu zauvek - nežno joj je rekao. 

Amanda je zatvorila oči i utonula u spokojan san. 
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