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       NEŽNA KAO ŠAPAT

  Livada je bila orošena, a septembarski povetarac oživljavao je 
to tiho jutro. Katarina Meri Kilpatrik zabacila je unazad svoju 
dugu, crnu kosu i nasmejala se glasno i radosno. Bila je srećna 
što je živa i što može da uživa u ovakvoj lepoti.
  Iznenadni  zvuk  poplašio  je  konja  sjajne,  kestenjaste  dlake 
koga je jahala. Konj poskoči nervozno.



  -Smiri se — pomilovala ga je nežno po sapima.
 Konj se umirio odmah. Dodir te ruke bio mu je poznat Strela je 
bio  njen konj  još  od ždrebeta.  Dobila  ga  je  za  svoj  šesnaesti 
rođendan od Blejka. Sada mu je bilo pet godina, ali, je još uvek 
imao  je  manire  ždrebeta.  Bio  je  veoma  plašljiv.  Baš  kao  i 
Katarina.
  Njene tamne oči blistale su od uzbuđenja dok je posmatratrala 
daleki  horizont  rumenog,  jutarnjeg  neba.  Bilo  je  divno  biti 
ponovo kod kuće. Ekskluzivna škola za mlade devojke pružila 
joj  je  znanje,  kulturu  i  uglađene  manire,  ali,  nije  uticala  na 
njenu ljubav prema ovom životu i farmi. Uprkos činjenici da 
jeama Hamiltonovih  u  Južnoj  Karolini  bila  njena  samo zbog 
toga štoa porodica usvojila, ona je volela zelena brda, svaki t i 
svako  drvo  na  toj  farmi,  kao  da  je  i  sama  bila  jedna  od 
Hamiltonovih.
Okrenula  je  Strelu  kad je  primetila  Filipa  Hamiltona.  On je 
jurio prema njoj na svom vrancu. Osmehivala mu se izdaleka. 
Kad bi ga Blejk video na jednom od svojih nagrađenih pastuva, 
bilo  bi  to  ravno katastrofi.  Sreća  da  je  Blejk  još  uvek bio  u 
Evropi na službenom putu. Mod je dopuštala sve svom mlađem 
sinu, ali, Blejk nije imao ozbira i nije povlađivao nikom.
— Zdravo! — pozdravio je Filip zadihano, a onda pogleda 
njenu nezaštićenu glavu. — Zašto nisi stavila kacigu?
— Oh,  Filipe,  pošla  sam samo malo  da  jašem po  okolini. 
Sigurno mi se neće dogoditi  ništa.  Nema potreba da zaštitim 
glavu.
— Katarina,  biće  dovoljno  da  samo  jednom  padneš  - 
opomenuo je.
— Ponašaš se kao Blejk!
Filip se nasmeja toplo.
 Baš mi je žao što nije bio kod kuće da te dočeka, ali  dolazi 
krajem nedelje. Stići će za zabavu kod Baringtonovih.
- Blejk ne podnosi zabave — podsetila ga je. — A ne podnosi 

ni mene.
Spustila je giavu i zagledala se u zemlju.



— Nisi  u  pravu,  Katarina  —  rekao  joj  je  Filip.  —  Ti  ga 
jednostavno izvodiš iz takta. Ne znam zašto to radiš, ali, imam 
utisak da ga namerno nerviraš. Sećam se dobro vremena kad ste 
sve bile zaljubljene u mog starijeg brata.
— Zaista?  — nasmejala  se  veselo.  — Bio  je  dobar  prema 
meni u vreme kad mi je majka umria.
— On te voli, Katarina. Svi te volimo — osmehnuo am
Filip nežno.
Katarina ispruži ruku i pomilova ga po obrazu.
— Svi ste divni prema meni, Fiiipe. Ne bih htela da budem 
nezahvalna. Ti i tvoja majka bili ste zaista dobri prema meni, 
kao i Blejk. Prihvatili ste me, omogućili mi školovanje. Ne bih 
mogla ništa više da poželim.
— Blejkova ideja bila je da odeš u školu.
— Znam.  Nikad  nisam  volela  tu  školu.  Želela  sam  da 
studiram prava i da posle završenog fakulteta nađem posao.
— Blejku je potrebna domaćica, koja bi dočekivala njegove 
kupce — podsetio je.
— Pa, ja neću ostati ovde zauvek — slegla je ramenima.
— Jednog dana udaću se. Znam da dugujem tvojoj porodici 
mnogo, ali,  ne mogu da provedom život ovde i da izigravam 
domaćicu  Blejku.  Neka  se  on  oženi,  pa  će  mu  žena  biti 
domaćica.  Naravno,  ako  bude  uspeo  da  nade  neku  dovoljno 
hrabru devojku, koja bi pristala da se uda za njega.
— Mora da se šališ, Katarina — nasmeja se Filip. — Tl maš 
da ga devojke saleću sa svih strana. Blejk zna s njima.
— To  je,  verovatno,  zbog  njegovog  novca  —  rekla  je 
Katarina  kruto.  —  Svakako  nije  zbog  njegovog  ljupkog  i 
šarmantnog ponašanja!
— Ti si  ljuta na njega što  ti  nije  dozvolio da izađeš onog 
Tikenda s Džekom Harisom — zadirkivao je.
  Katarina pocrvene.
— Nisam  znala  da  je  Džek  planirao  da  budemo  sami u 
njegovoj  vikendici.  Mislila  sam da  će  i  njegovi  roditelji  biti 
tamo — pobunila se žestoko.



— Ali, nisi ni pomislila da to proveriš. Blejk se setio toga  - 
smejao se Filip. — Nikad neću zaboraviti kako je Blejk izgledao 
kad je Džek došao po tebe, niti kako je Džek izgledao kada  je 
kroz nekoliko trenutaka otišao sam.
 Filip se smejao glasno, a Katarina zadrhta.
— Više bih volela da to zaboravim.
— Zaboravićeš  vremenom.  No,  zasada,  još  uvek  nisi 
zaboravila. Od tog događaja stalno podbadaš Blejka i gruba si 
prema njemu. Ali, njega to uopšte ne pogađa.
— Blejka  ne  može ništa  da  pogodi  — promrmljala  je.  — 
Nikad mi ne kaže ništa u vezi  mog ponašanja  prema njemu. 
Samo me gleda odsutno dokle god mu ne bude dosta, a onda se 
okrene i jednostavno ode. Uverena sam da će biti srećan jednog 
dana kad ja odem.
— Kuda nameravaš da ideš? — upitao je iznenada.
— Razmišljala  sam  tome  da  odem  u  francusku  legiju 
stranaca — nasmejala se šeretski. — Šta misliš, da li bih mogla 
da  dobijem potrebna dokumenta pre kraja ove nedelje?
Filip se nasmeja glasno.  Voleo je da se šali  s  Katarinom i da 
prihvata njenu šalu.
— Hoćeš da zbrišeš pre nego što se Blejk vrati kući? Oh, ne 
brini  se,  Katarina.  Šest  meseci  je  dug period.  On se smirio i 
zaboravio šta se dogodilo.
— Blejk nikad ne zaboravlja — uzdahnula je.
— Prestani da razmišljaš o lome — tešio je Filip. — Hajde 
da se trkamo do kuće, a onda ćemo doručkovati.
— Hajdemo! — prihvatila je oduševljeno.
Modine tamne oči blesnule su od zadovoljstva kad je ugledala 
Fiiipa i Katarinu. Ušli su u elegantnu trpezariju i seli za sto.
Ona je imala tamnu kožu i oštre, tamne oči, kao njen stariji sin. 
Nije imala ničeg zajedničkog s Filipom. Filip je imao svetlu put 
i bio je veoma nežan u ophođenju s ljudima. Ličio je na svog 
oca.
- Tako se radujem što si opet kod kuće, dušo — rekla je Mod, 
gledajući  nežno  Katarinu.  — Sada  će  mi  biti  lakše.  Sve  ovo 



proteklo  vreme  oko  mene  bili  su  sami  muškarci.  Jedva  sam 
čekala da se vratiš.
— To je istina — klimao, je Filip glavom, a onda poče da je 
zadirkuje  dobroćudno.  —  Prošle  nedelje  na  prijemu,  Met 
Dejvis i Džek Nelson skoro su se potukli zbog nje. Obojica su |je 
saletali.
Mod ga pogleda zapanjeno, a zatim prasnu u smeh.
— To nije istina — protestovala je.
— Znači,  tako  stoji  stvar?  —  prihvati  Katarina  Filipovo 
zadirkivanje.
- Prestanite deco — prekorela ih je Mod. — Volela bih da 
je  Blejk  kod  kuće.  Iskrsli  su  neki  problemi  u  njegovoj 
kancelariji  u Londonu, tako da je morao da ode. Nameravaia 
sam da priredim izuzetnu zabavu u petak zbog tvog  dolaska 
kući, Katarina. Bilo bi divno . . .
- Blejk nam nije potreban. Zabava bi uspela i bez njega -  

prekinula je Katarina.
Mod je pogledala naglo i nezadovoljno.
- Zar misliš da budeš protiv njega zauvek?
— Zašto je bio onako grub prema meni?!
— Bio je u pravu, Katarina. Ti to znaš — rekla joj je MoJ 
blago. — Dušo moja, ti imaš tek dvadeset godina, a Blejk ima 
tridaset i četiri. On poznaje život daleko bolje od tebe. Moraš 
da ga slušaš. Suviše smo te štitili oduvek i razmazili. Ponekad se 
pitam da li je trebalo da se ponašamo o tako bolećivo prema 
tebi.
— Pitaj Blejka — odgovorila joj je Katarina ogorčeno. - On 
me drži pod staklenim zvonom već  godinama.
-  Da sam na tvom mestu, potrudila bih se da Blejk ne čuje šta si 
sada rekla — savetovala ja Mod.
—  Blejk  ima  izražene  zaštitničke  instinkte  —  nasmejao   se 
Filip. — Svojim ponašanjem podseća me neodoljivo na kvočku. 
Naravno, to smem da kažem sada, kad je on daleko.
— Ti si divan, Filipe — nasmejala se Mod. — Uvek si vedar i 
spreman  na  šalu.  Volela  bih  da  Blejk  ima  bar  malo  tvoje 



dobroćudne  i  vesele  naravi  On  je  uvek  tako  napregnut  i 
ozbiljan.
— Postoji bolja reč—  za  njegovo  ponašanje  — 
promrmljala je Katarina.
— Pravo je čudo kako je Katarina hrabra kad Blejk nije tu. 
Zar ne misliš tako, mama? — namignuo joj je Filip šeretski.
— To je zaista čudo — klimnula je Mod giavom, a onda se 
osmehnu Katarini. — Razvedri se, dušo. Hajde da ti pričam o 
zabavi kod Baringtonovih. Biće to velika zabava povodom tvog 
dolaska kući. Održaće se u subotu uveče. Tu zabavu nameravala 
sam ja da piredim, ali, razgodila sam zato što je Blejk morao da 
ode. Eva Barington predložila mi je da ona organizuje sve i da 
priredi zabavu u svojoj kući...
  Zabava je bila pripremljena do najsitnijih detalja. Bilo je oko 
pedeset  zvanica.  Veliki  broj  uglednih  ljudi  iz  okoline  bio  je 
među prisutnima. Katarina je odmah shvalila da su se Mod i 
Eva dogovorile da pozovu te ljude. Bila im ie potrebna zaštita 
tih moćnili ljudi, jer, pretila je opasnost da zemljište na kome 
su  se  nalazile  njihove  farme  bude  pretvoreno u  poslovni 
prostor.
Nena, Evina kćerka, jedna od Katarininih najboljih drugarica, 
povukla je Katarinu u stranu.
— Biće  divno,  Katarina  —  šapnula  je  oduševljeno  svojoj 
drugarici.  —  Orkestar  je  izvrstan.  Sviraju  najmoderniju 
muziku. Nadala sam se da će Blejk doći kad se vrati kući. Danas 
bi trebalo da dođe, zar ne? No, evo, sada je već prošlo deset, a 
njega nema.
Katarina se osmehnu. Nena je bila potajno zaljubljena u Blejka 
još  od  detinjstva.  Blejk  se,  naravno,  pretvarao  da  to  ne 
primećuje. Ponašao se prema obema devojkama kao stariji brat.
— Znaš da Blejk ne podnosi zabave — odgovorila joj je.
— Da,  njemu  je  lepše  gde  nema  previše  sveta.  Uvek  je 
zauzet  s  nekom  od  svojih  devojaka  —  nasmeja  se  Nena 
uzdišući. 
Katarina se namršti. Stisnula je fašu koju je držala u ruci, čudeći 



se zašto je Nenina poslednja rečenica izazvala nezadovoljstvo u 
njoj. Znala je da ie Biejk oduvek imao mnoštvo devojaka oko 
sebe i aa je iziazio s njima, ali, prošio je dosta vremena od kako 
se ona zadržavala duže od nekoliko dana na farmi. Godinama 
dolazila je ovamo samo u prolazu. Putovala je mnogo. Bila je 
kod svojih rođaka u Francuskoj, Grčkoj, čak i u Australiji. Osim 
toga, odlaziJa je na zanimljiva putovanja sa svojim drugaricama, 
uglavnom s Nenom. Nije imala razloga da se zadržava dugo na 
farmi,  naročito  nakon  one  poslednje  svađe  s  Blejkom  oko 
Džeka Harisa. Uzdahnuia je kad se setila kako je Blejk bio grub 
i neprijatan. Džek Haris promenio je nekoliko boja pre nego što 
mu je Blejk saopštio do kraja šta misli o njemu i o njegovoj vezi 
s  Katarinom.  Bio  je  hladan  i  arogantan,  kao  i  uvek.  Kad  se 
kasnije okrenuo Katarini, bilo je to užasno. Nikam u životu nije 
joj bilo neprijatnije nego tada. Ona ga se zaista plašila. Nije to 
bio strah od kazne ili batina. Ne, Blejk je nikad nije kažnjavao 
niti tukao. Bila je to neka druga vrsta straha, i taj strah postajao 
je sve izrazitiji što je bila starija.

— Zašto se mrštiš? — pitala je Nena.
— Zar sam se namrštila? — nasmejala se i slegla ramenima, 
a  onda se  zagleda u svoju drugaricu.  — Dopada mi se  tvoja 
kaljina, Neno.
— Nije  ni  blizu  tako  lepa  kao  tvoja  —  uzdahnu  Nena, 
gledajući zadivljeno Katarininu haljinu od belog šifona, bogato 
nabranu i s velikim izrezom. — Ta haljina je kao san.
— Imam  drugaricu  u  Atlanti,  koja  je  modni  kreator. 
Poklonila  mi je  ovu haljinu koja je  najuspelija  iz  njene prve 
kolekcije.
— Na tebi sve dobro stoji — rekla joj je Nena iskreno. — 
Tako si vitka i visoka.
— Zgoljava sam, kako kaže Blejk — nasmeja se Katarina, a 
onda, iznenada, sledila se kad je pogledala prema drugom kraju 
prostorije  i  susrela  se  sa  dva  tamna  oka  na  licu  koje  je  bilo 
odlučno kao granit.



Bio je visor, vitak i neodoljivo privlačan, kao i uvek. Snaga je 
izbijala iz svake njegove pore. Njegova tamna kosa presijavala 
se pod svetlošću lustera koji  je bio iznad njegove glave.  Lice 
tamnog tena izražavalo je urođenu aroganciju. Oči su mu bile 
hladne, čak i s ove daljine to je bilo uočljivo, a usne, snažne i 
stisnute, delovaie su suviše odlučno, pomalo surovo. Katarina 
zadrhta i protiv svoje volje. Blejk je gledao od glave do pete, 
očigledno, ne odobravajući veliki izrez na njenoj haljinL
Nena pogleda u pravcu u kome je gledala njena drugarica.
— Pa, to je Blejk! — uzviknula je zadovoljno. — Katarina, 
zar se nećeš pozdraviti s njim?
— Naravno da ću se pozdraviti — rekla je Katarina.
Videla je Mod koja je išla prema svom sinu da se pozdrave i 
Fiiipa,  koji  mu  je  mahao  razdragano  rukom  s  druge  strane 
prostorije.
— Ne deluješ mi baš zadovoljno — primetila je Nena.
— On će sada biti ljut, zato što nemam mašnu u kosi i mecu 
u rukama — nasmejala se Katarina izveštačeno veselo.
— Pa,  ti  više  nisi  mala  devojčica  —  prihvati  Nena  njen 
smeh.
— Kaži to Blejku — namrštila se Katarina nezadovoljno. — 
Evo, vidiš, upravo sada pozvana sam da čujem presudu.
— Zar  ne  bi  mogla  da  deluješ  malo  vedrije,  Katarina? 
Deluješ kao da ideš na giljotinu — šapnula joj je Nena.
— Ne mogu da se ponašam drugačije kad se osećam baš kao 
da će mi giljotina svakog časa pasti na vrat — uspela je da se 
osmehne, polazeći prema Blejku.

  Probijala  se  kroz masu gostiju.  Osećala  je  da joj  srce  kuca 
mažno. Sest meseci nije pomoglo da se zaboravi sukob koji su 
imali  njih dvoje.  Sudeći  po Blejkovom izrazu lica,  on se isto 
tako sećao dobro svega što se dogodilo.
  Povukao je snažno dim svoje cigarete i pogledao je, dok mu se 
približavala. Nije mogla da ne zapazi kako je privlačan u svom 
večernjem odelu. Bela košulja od čiste svile isticaia je njegov 



tamni ten i privlačan izgled.
— Zdravo Blejk — rekla mu je uznemireno, srećna što je 
Mod otišia da se pozdravi s nekim prijateljima i što ne mora da 
se pretvara da je oduševljena susretom.
 Gledao  je  nekoliko  trenutaka  uporno,  od  glave  do  pete, 
zadržavajući svoj pogled na velikom izrezu njene haljine, koji je 
otkrivao blagu oblinu njenih grudi.
— Da li reklamiraš neki erotski film ili nešto slično, Kejt? — 
upitao  je  oštro.  — Mislio  sam da  si  naučila  svoju  lekciju   s 
Harisom.
— Nemoj da me zoveš Kejt — odbrusila mu je. — A što se 
tiče  haljine,  mislim  da  je  sasvim  pristojna.  Nije  nimalo 
drugačija, niti nepristojnija od ostalih haljina u ovoj prostoriji.
— Nisi se promenila — uzdahnuo je. — Živa vatra i drskost. 
Nadao sam se da će ti škola pomoći da se urazumiš i uozbiljiš. 
Nedostaje ti zrelost, Kejt.
— Imam dvadeset godina, Blejk!
— I šta sada? — podigao je obrve podruguljivo. Otvorila je 
usta  da  mu  odgovori  drsko,  aii,  najednom, predomislila  se. 
Gneva je nestaio.
— Oh, Blejk — pogledala ga je molećivo. — Zašto moraš da 
mi pokvariš svaku zabavu? Bilo je tako lepo .. .
— Kome je bilo lepo? Tebi ili Mod? — pogledao je oko sebe 
prema uglednim ljudima, s kojima je Mod upravo razgovarala.
— Ti  znaš  dobro  da  ona  mora  da  se  potrudi  da  spase 
zemljište.
Nije obratio pažnju na njen odgovor. Pogledao je preraa muzici.
— Šta to ovi sviraju? Imam utisak da sve vreme sviraju istu 
melodiju — rekao je iritirano.
— Mislila sam da voliš muziku — zadirkivala ga je.
— Volim,  ali  ne  ovu.  Ovo  ne  bi  moglo  da  se  nazove 
muzikom.

— Moja  generacija  misli  da  je  baš  to  prava  muzika  — 
odgovorila mu je, gledajući ga izazivački. 



— A ako ne voliš savremenu muziku, zašto si došao na zabavu?
 On podiže ruku i pomilova je prstom po obrazu.
— Došao  sam  da  te  vidim  —  osmehnuo  se  konačno.  — 
Nisam te video šest meseci.
— Zašto? Zato da bi mogao da me izgrdiš? 
 — Nervozna si, devojčice. Zašto?
     — To je samoodbrana — priznala mu je. — Pripremila sam 
se za susret s tobom, tako da se ne sekiram suviše kad počneš da 
mi zagorčavaš život. Očekujem još uvek tvoju kaznu.
— To je bilo pre šest meseci, Katarina — povukao je dim iz 
cigarete nezainteresovano. — Već— sam odavno zaboravio taj 
neprijatni događaj zbog koga ti toliko strepiš.
— Ne, nisi ti to zaboravio — uzdahnula je, nazirući gnev na 
njegovom licu. — Ja zaista nisam znala šta je Džeku bilo na 
umu. Možda je trebalo da znam, ali, ti znaš da sam neiskusna s 
muškarcima.
— Da, to znam — promrmljao je.  — Mislio  sam da ie to 
dobro.  No, što si  starija,  sve se češće pitam da li  je to zaista 
dobro.
— To mi je i Mod kazala.
— Naravno,  Mod  uvek  zna  sve  —  zagledao  se 
zainteresovano  u  nju.  —  Katarina,  ta  haljina  nije  za  tebe. 
Deluješ daleko zrelije i starije u njoj.
—Da li to znači da ćeš mi dozvoliti da odrastem? — upitala ga 
je sladunjavo.
— Nisam znao da ti je za to potrebna dozvola — podigao je 
obrve iznenađeno.
— Izgleda da mi je potrebna tvoja dozvola. Kad bih pokušala 
da uradim bilo šta u tom pravcu, ti bi me sprečio. Stalno me 
nadzireš i pratiš mi svaki korak.
— Katarina,  sve  zavisi  od  toga  na  kakvu vrstu  odrastanja 
misliš. Spavanje s mladićima ne dolazi u obzir — odgovorio ioj 
je ravnodušno, gaseći cigaretu u pepeljari.
— Naravno, tebi je dozvoljeno ono što meni zabranjuješ!
— Kakve veze ima moj privatni život s tobom?! — upitao je 



ledenim glasom.
Ustuknula je uplašeno.
— Samo sam se našalila ... ovaj... Blejk — počela je da muca.

— Vidiš da se ja ne smejem. Ne vidim ništa smešno u tvojoj 
šali — rekao joj je kratko.
Ugrizla se za usnu da bi sprečila suze, koje je osetila u očima.
— Izvini me, molim te — rekla mu je nesigurno. — Idem 
sada. Hvala ti na lepoj dobrodošlici.
Dok se probijala kroz gužvu, požalila je prvi put što je odrasla u 
porodici Hamilton.

                               II

Ostatak večeri izbegavala je Blejka. Bila je stalno s  Nenom i 
Filipom.  Patila  je  tiho  zbog  neprijatnosti  koje  joj  je  Blejk 
priredio. Blejk nije ni primetio šta se događa s njom. Stajao je s 
Mod i  jednim mladim kongresmenom. Razgovarali  su živo o 
nečem.
— Baš me interesuje o čemu razgovarau — rekao je Fiiip, dok 
je igrao s Katarinom.
— Dogovaraju  se  kako  da  sačuvaju  zemlju  kojoj  preti 
opasnost da bude pretvorena u asfalt.
— Sta ti je uradio, Katarina?
— Sta? O čemu govoriš? — zbunila se.
— Mislim na Blejka. Proveli ste samo deset minuta u istoj 
prostoriji i nakon toga počeli ste da se izbegavate.
— On me mrzi. To sam ti već—rekla — odgovorila mu je 
pokunjeno.
— Šta ti je uradio?
— Rekao mi je... ovaj ... da ne dolazi u obzir da spavam sa 
mladićima — gledala je zbunjeno dole.
— Pa, dobro ti je rekao. Šta ima loše u tome?
— Ti ne shvataš. Tako je samo započelo — nastavila je. — 



Nakon toga ja sam mu rekla da sebi dozvoljava ono što meni 
brani,  a on je podivljao i zabranio mi da se mešam u njegov 
privatni  život.  Ja  nisam mislila  na  nešto  konkretno.  To  sam 
kazala tek onako.
— Nisi znala ništa o Deli?
— O kojoj Deli? — trgla se iznenađeno.
— O Deli Nes. Upravo se razišao s njom — objasnio joj je 
Filip.
Osetila je neko čudno podrhtavanje u svom telu i pitala se zašto 
bi spominjanje Blejka u vezi neke žene izazvalo takva osećanja 
u njoj.
— Da li su bili vereni? — upitala je.

— Nisu.
— Oh — bilo je sve što je uspela da promuca.
— Ona  ga  proganja  svakodnevno.  Poziva  ga  telefonom, 
plače, piše mu, ali, on je neumoljiv. Mislim da je bio zadovljan 
što je morao da otputuje u Evropu. Od kako je otišao, ona više 
nije zvala.
— Možda mu ona nedostaje?
— Blejku  da  nedostaje  neka  žena?  —  nasmeja  se  Filip 
glasno.  —  Oh,  pa  mi  ga  bar  poznajemo.  Blejk  je  tipični 
muškarac, koji je dovoljan sam sebi. On se nikad ne vezuje za 
neku ženu, bar ne emotivno.
— Bilo kako bilo, on nema prava da mi pokvari raspoloženje 
i zabavu. Ova zabava je delimično u moju čast zbog povratka 
kući.
— Hajdemo malo napolje. Ovde je previše toplo, a većme i 
noge bole od igranja — predložio joj je Filip.
Uhvatio je za ruku i izveo je na prostranu verandu. Njegova 
ruka bila je prebačena prijateljski preko njenih ramena.
— Nemoj  da  dozvoliš  da  ti  Blejk  pokvari  raspoloženje  — 
rekao joj je nežno. — Imao je napornu nedelju. Problemi koji 
su iskrsli u Londonu, nisu bili baš jednostavni.
 Katatina je klimnula glavom.Setila se da se tamo nalazi velika 



fabrika tekstila, koja pripada kompaniji.
— Uvek ima nekih problema tamo. Nije mi jasno zašto Blejk 
ne ugasi taj posao u Londonu. Imamo dovoljno posla ovde.
 Slušala je pažijivo Filipa, dok joj je objašnjavao koji su poslovi 
kompanije i na koji način misle da se prošire još više. Ali, ubrzo 
više nije čula Filipov prijatni glas. U ušima zvonio joj je gnevni 
Blejkov glas.
Zar  je  ona  bila  kriva  što  njegova  napuštena  ljubavnica  nije 
mogla  da  se  pomiri  s  tim  da  je  kraj?  Pocrvenela  je  kad  je 
pomislila  na  Blejkov  snažni  zagrljaj  i  tu  ženu  u  njegovom 
naručju
  Crvenilo je postajalo sve snažnije. Šokirale su je njene vlastite 
misli. Viđala je Blejka skinutog do pojasa i sećala se dobro kako 
je  izgledao.  Bio  je  vitak  i  mišićav.  Njegove  grudi  bile  su 
prekrivene crnim, kovrdžavim maljama. Bile su to guste malje 
koje  su  pokrivale  skroz  njegove  grudi  i  koje  su  doprinosile 
njegovoj  muževnosti.  Oduvek  su  ga  žene  smatrale  veoma 
privlačnim. Katarina pokuša da potisne te misli. Uvek je znala 
da razdvoji Blejka koji je pripadao porodici od onog arogantnog 
i privlačnog Blejka, koga su saletale žene. Zamišijala je njegove 
tamne oči i lepo lice Podsećala je sebe da je rasla kraj njega. On 
je gledao kako se od devojčice razvija u devojku i nikad je ni je 
smatrao privlačnom. Naprotiv, ona je za njega bila neugledna i 
žgoljava, kako je govorio. Znao je dobro njeno ponašanje. Znao 
je  da  je  bacala  stvari  koje  bi  joj  se  našle  pri  ruci  kad  bi  se 
razljutila, znao je da nikad nije napunila ponovo posude za led 
kad bi  ih ispraznila.  Znao je  da je  bacala  često  svoje prljave 
bluze  u ormar umesto  u korpu za prijavi  veš.  Uzdahnula je. 
Znao je suviše o njoj.
— ... Katarina!
Poskočila je.
— Oh,  izvini,  Filipe  — rekla  je  brzo.  — Odlutala  sam u 
mislima. Izgleda da sam popila malo više. Šta si mi rekao?
— Nije važno — odmahivao je Filip glavom smejući se. — 
Da li ti je sada bolje?



— Pa, nisam bila pijana — branila se.
— Samo malo pod gasom — zadirkivao je. — Popila si tri 
čaše punča, zar ne? To je slatko i prijalo ti je.
— Nisam znala da je to tako jako piće — pravdala se.
— Hoćeš li da se vratimo unutra?
— Zar moramo? Hajde da se iskrademo na sporedni izlaz i 
da odemo u bioskop. Daje se odličan film.
— Da pobegneš sa zabave priredenu u tvoju čast? Sram te 
bilo, Katarina!
— Već se stidim — pognula je glavu da bi mu pokazala kako 
se stidi. — Možemo li sada da pođemo?
— Urazumi se, Katarina — ubeđivao je Filip.
— Oh, hajde, File molim te. Ne mogu da se vratim i da  se 
ponovo suočim s Blejkom. Ja ću da preuzmem krivicu na sebe. 
Reći ću Mod da sam te kidnapovala preteći ti puškom . ..
— Ma nemoj — čula je smeh iza svojih leđa. — Zašto hoćeš 
da kidnapuješ Filipa?
Okrenula se i spazila vedro lice Mod Hamilton.
— Daje se novi film u gradu i... — započela je Katarina
... i na taj način izbeći ćeš Blejka do jutra. Da li je u tome stvar, 
Kejt? — upitala je Mod, pogađajući tačno njeno raspoloženje.
Katarina klimnu glavom i uzdahnu.
— Sada više nema potrebe da srnišljaš kako da ga izbegneš. 
Otišao je kući.
— Blejk? — poglcda je Katarina iznenađeno.
— Blejk — potvrdila je Mod kroz smeh. — Ništa mu nije 
bilo po volji. Nervirala ga je muzika, društvo, žene koje nemaju 
mere i takta u ponašanju, loše vino i još bezboroj drugih stvari. 
Eva je odahnula kad je izrazio želju da ode kući. Rekao je da je 
umoran.
— Oh, on je stvoren da zagorčava život ljudima oko sebe - 
rekla je Katarina.
— Nemoj ponovo, molim te — odmahnula je Mod rukama 
iznemoglo.  — Već  mi  je  preko  glave  tog  vašeg  rata.  Šta  je 
uradio ovog puta?



— Rekao joj je da ne dozvoljava da ona spava s mladićima — 
objasnio  je  Filip.  — A  ona  mu  je  onda  rekla  da  kod  njega 
postoje različita merila što se tiče morala, da za sebe, očigledno, 
primenjuje neka druga merila od onih koja primenjuje za nju.
— Katarina! Valjda mu nisi rekla tako nešto?!
— Ja sam se samo šalila — pravdala se Katarina zbunjeno.
— Oh,  dušo  moja,  sva  sreća  što  ste  bili  među  tolikim 
svetom. Ne verujem da bi se sve završilo tako olako da ste bili 
sami — rekla je Mod. — Od kako je Dela počela da se ponaša 
prema  njemu  onako  posesivno,  postao  je  veoma  nervozan. 
Trpeo je neko vreme,  a onda je odlučio da se raziđe s  njom 
potpuno. To je bilo u ono vreme kad si nam ti pisala da ideš na 
Krit s gospođicom Donovan i njenim bratom Lorensom.
— Kad već  govorimo o Lorensu, šta se dogodilo? — upitao 
je Filip, naglašavajući dramatično ime Lorens.
— Doći  će da me poseti  kad bude došao na onaj  kongres 
književnika,  koji  će  se  održati  na  moru  ovde  kod  nas  — 
odgovorila je Katarina, osmehujući se. — Upravo je završio svoj 
najnoviji roman i veoma je zadovoljan.
— Hoće li se zadržati kod nas? — pitala je Mod. — Blefk ne 
voli pisce, to dobro znaš. Od kako je onaj novinar napisao priču 
o njemu i nekoj pobednici konkursa lepote, postao je ogorčeni 
protivnik te profesije.
— Lari  nije  novinar  — pobunila se  Katarina.  — On piše 
romane.

— To je za Blejka isto. U oba slučaja, radi se o izmišljanju 
priča — smejao se Filip.
— Prestani, Filipe — narogušila se Mod. — Saslušajte me š 
ta hoću da kažem. Katarina, ne možeš pozvati Lorensa u našu 
kuću, dok je Blejk kod kuće. Imam utisak da Blejk već ima ima 
nešto protiv.
— Lari  nije  nametljiv.  Učtiv  je  i  kulturan.  Ja bih  zaista 
volela da bude moj gost bar dan-dva — rekla je Katarina.



 Mod se namršti razmišljajući.
— Filipe, zašto ne telefoniraš Deli i obavestiš je da se Blejk 
vratio?  Daj  joj  njegov  telefonski  brojevi  kancelariji.  To  je 
privatni  telefon  i  broj  se  ne  nalazi  u  imeniku.  Sigurno  će 
razgovarati  s  njom  kad  lično  odgovori  na  poziv.  Neka  ga 
podseti kako je lepo na ostrvu Sent Martin u ovo doba godine. 
Možda će ga ubediti da odu tamo, a onda bi Lorens mogao da 
dođe kod nas ...
— Poseta bi trajala samo dva-tri dana — dodala je Katarina. 
— Ja sam mislila da je vaša kuća i moja i da mogu da pozovem 
svoje prijatelje u goste.
 Modino lice razneži se istog trenutka. Zagrlila je Katarinu.
— Oh, dušo moja, naravno da je to tvoja kuća. Ti to znaš! 
Ali na žalost, i Blejkova je. U tome je problem.
— I to samo zbog toga što je Lari pisac ...
— Ne  radi  se  samo  o  tome  —  uzdahnula  je  Mod  i 
pomilovala je po kosi. — Blejk je veoma posesivan, kad si ti u 
pitanju. Ne voli da se viđaš sa starijim muškarcima.
— Jednog dana moraće  da  mi dozvoli  da se  viđam s  kim 
budem želela — dodala je Katarina tvrdoglavo. — Ja sam sada 
odrasla žena, a ne dete kome je on kupovao bombone i žvake. 
Imam pravo da biram sebi prijatelje.
— Ne  bih  ti  savetovala  da  se  suprotstaviš  Blejku,  dok  je 
ovako raspoložen — opomenula je Mod.
— Nemoj samo da mu kažeš da Lari dolazi — osmehnula joj 
se Katarina.
  Kuća je bila tiha kad su se vratili, i Mod odahnu.
— Do sada je sve dobro — osmehriula se Katarini i Filipu. 
—  A  sada,  kad  bi  nam  samo  uspelo  da  se  odšunjamo  uz 
stepenice . . .
— Zašto biste se šunjali? — čuli su duboki, iznerviran glas.
Svi  se  okrenuše  prema  Blejkovoj  radnoj  sobi,  odakle  je  glas 
došao.
 Katarina je osetila da je napušta sva njena snaga i odlučnost da 
uzme stvar u svoje ruke kad se susrela  s  pogiedom njegovih 



tamnih, hladnih očiju.
Spustila je glavu da bi izbegla taj pogled. Slušala je dok mu je 
Mod objašnjavala.
— Trudili smo se da budemo tihi, jer inamo da si umoran, 
dušo — uveravala ga je majka nežno.
— Moj umor nije bitan — rekao je,  podižući čašu koju je 
držao u ruci, do usta i ispijajući veliki gutljaj.
Gledao je uporno Katarinu.
— Treba da završim razgovor s Kejt — dodao je.
— I  ona  je  umorna,  Blejk.  Popila  je  suviše  punča  — 
zadirkivao  je  Filip.  — Objavila  je  da  je  spremna  da  povede 
revoluciju i da se izbori za svoju nezavisnost i prava.
— Oh, prestani! — pogledala ga je Katarina prekorno.
-   Zašto,  dušo?  — iznenadio  se  Filip  tobože.  — Bila  si  tako 
hrabra kod Baringtonovih. Zar više nisi spremna da se žrtvuješ 
za slobodu?

Blejk se okrete prema svojoj majci i Filipu.
— Laku noć, mama. Laku noć , Filipe!
— Laku noć—pozdravili su ih Mod i Filip odlazeći.
— Nemojte da me ostavljate  samu s njim — doviknula je 
Katarina za njima.

— Ti si objavila rat — odgovorio joj je Filip kroz smeh.
— Ja sam uvek za politiku nemešanja.
Katarina zadrhta uprkos toplom ogrtaču i prijatnoj temperaturi.

— Hajde, kaži mi šta imaš — promrmljala je. — Već si me 
načeo. Sada završi posao.

Nasmejao se raspoloženo. Katarina ga pogleda iznenađeno.
— Hajde  sa  mnom.  Razgovaraćemo  u  mojoj  radnoj  sobi. 
Ušla  je  poslušno  za  njim  u  radnu  sobu.  Hanter,  veliki  irski 
seter,  ustao  je  sa  svog mesta  i  počeo  da  maše  repom veselo, 
pozdravijajući  pridošlicu.  Katarina  je  sela  na  stolicu  kraj 
kamina. Gledala je zamišljeno u kamin. Najednom, raznežila se 
kad su sećanja počela da naviru.



— Tata  je  uvek ložio kamin — rekla  je  setno,  misleći  na 
Blejkovog oca, koga je volela kao da joj je bio rođeni otac.
— I  ja  ga  ložim,  ali,  sada  još  uvek  nije  suviše  hladno — 
odgovorio joj je Blejk.

  Gledala  je njegovo snažno teio i  pitala se  da li  mu je ikad 
hladno.  Činilo joj  se  da toplota izbija iz  njega i  da greje sve 
unaokolo. Kao da je ispod njegove tamne kože gorela vatra.
Ispio je svoju čašu, a onda joj se obratio.
— Zašto se ne raskomotiš? Skini taj ogrtač.
— Hladno mi je, Blejk.
— Da uključim grejalicu?
— Nema potrebe. Ionako se neću zadržati dugo. Posmatrao 
je dugo i uporno. Osećala se veoma neprijatno pod njegovim 
pogledom, kao da je bila bez ikakve odeće.
— Zar moraš tako da me gledaš? — upitala ga je nervozno. 
Uzeo  ie  cigaretu  iz  tabakere  i  zapalio  je  poiako.  Tek  kad  je 
povukao dim, progovorio je.
— O kakvoj mi je to revoluciji govorio Filip?
— Oh . .. ovaj ... ja sam samo ...
— Katarina, svaki tvoj razgovor sastoji se od zamuckivanja 
— nasmejao se kratko.

— Ne bih mucala kad bi me ti ostavio na miru. Maltretiraš 
me i ne dozvoljavaš mi da se ponašam onako kako bih želela. 
Stalno sam u grču kad sam u tvojoj blizini.
  Podigao je jednu obrvu i posmatrao je i dalje. Bilo je nečeg 
veoma uznemiravajućeg u tom njegovom pogledu.

— Zaista? — upita je.
— Znaš dobro da je tako — odgovorila mu je, a onda zapazi 
tamne podočnjake na njegovom licu. 
— Veoma si umoran, zar ne?



— Premoren sam — priznao joj je.
— Pa, zašto onda nisi u krevetu? — gledala ga je brizno   - 
Katarina, nisam imao nameru da ti pokvarim zabavu — rekao 
joj je tiho.

Prepoznala  je  staru,  tako  blisku  nežnost  u  njegovom  glasu. 
Skoro je zaplakala.

— Sve je u redu — osmehnula se.
— Nije — uzdahnuo je nezadovoljno. — Katarina, upravo 
sam se razišao s jednom ženom. Ta nerazumna žena proganja 
me još uvek. Na ivici sam živaca. Kad si mi ti rekla onu svoju
bombastu misao večeras, izgubio sam živce. Preterao sam, ali, 
moraš  da  me  razumeš.  Nalazim  se  u  veoma  komplikovanoj 
situaciji.

— Da li si je ... ovaj ... voleo? — pitala ga je nežno. Blejk se 
nasmeja glasno.

— Kako si  naivna  — smejao  se.  — Zar  moram da  volim 
ženu da bih je odveo u svoj krevet?
— Ne znam — pocrvenela je.
— Naravno da ne znaš — uozbiljio se naglo. — Kad sam bio 
u tvojim godinama, i sam sam verovao u ljubav.
— Kakav cinizam — pogledala ga je zapanjano.
— U pravu  si,  ali,  vremenom,  shvatio  sam nešto.  Seks  je 
daleko lepši bez emocionalnih uplitanja i ograničenja.
Spustila  je  glavu. Htela  je  da izbegne podsmeh na njegovom 
licu.

— Da li si zbunjena, Kejt? — smeškao se ponovo. — Mislio 
sam da ti je iskustvo s Harisom pomoglo da shvatiš neke stvari.

Presekla ga je pogledom svojih tamnozelenih očiju.
— Zar moramo opet da se vraćamo na to?
— Ne bismo morali da si izvukla neku pouku iz svega toga - 
odgovorio joj je. — No, sumnjam da ti je to iskustvo pomoglo.



Gledao je uporno. Nešto je zbunjivalo u njegovom pogledu.
— Kejt, da li nosiš nešto ispod te tvoje spavaćice?
— Blejk!  —  prasnula  je.  —  To  nije  spavaćica!  To  mi  je 
najsvečanija haljina, koju imam!
— Izgleda kao spavaćica.
— Neću da razgovaraino o tome! Kaži mi zbog čega si me 
pozvao. O čemu si hteo da razgovaramo?

— Pozvao sam neke ljude u posetu — rekao je mirno.
Setila se da je i sama pozvala goste. Dah joj je zastao. Da li je on 
naslutio nešto?

— Koga? — upitala je obazrivo.
— Dika Lidsa i njegovu kćerku Vivijan — odgovorio joj je. 
—  Oni  će  ostati  ovde  oko  nedelju  dana.  Dik  i  ja  treba  da 
sredimo  neke  poslove.  On  je  na  čelu  sindikata  kompanije. 
Iskrsli  su  neki  problemi  koje  možemo  samo  nas  dvojica  da 
rešimo.

— A njegova kćerka? — nije mogla da odoli da ne pita.
— Plavuša,  veoma  seksi  —  rekao  je  osmehujući  se. 
Posmatrao je kao da ga sve to zabavlja. Delovao je nadmoćno i 
bio je svestan toga. Ljutio je taj njegov stav.
— Pa, nadam se da ne očekuješ da ja zabavljam tvoje goste 
zajedno s Mod — promrmljala je. — I ja očekujem goste i biću 
angažovana.
Pogledao je naglo i iznenadeno.
— Kakve goste? Koga ti očekuješ?
— Doći će Lorens Donovan — odgovorila mu je hrabro.
Nastala je kratka i mučna pauza. Blej je gledao hiadno.
— Ne u moju kuću — rekao joj je tonom koji bi mogao da 
preseče i dijamant.
— Ali, Blejk, ja sam ga već pozvala!
— Čula si me. Trebalo je da me pitaš za dozvolu, pre nego 
što si ga pozvala. U tom slučaju, sada ti ne bi bilo neprijatno — 
dodao je grubo. — Sta si nameravaia, Katarina? Šta si uopšte 



čekala? Da li si imala nameru da ga dočekaš na aerodromu i da 
ga jednostavno dovedeš ovamo? Stavila bi me pred svršen čin i 
tada ne bih mogao ništa, zar ne? Lepo smišljeno!
   Ćutala je uplašeno. Šta da mu kaže? Kako da ga ubedi?
— Pošalji  mu  telegram i  reci  mu  da  je  nešto  iskrslo. Ne 
dolazi u obzir da on dođe ovamo — nastavio je.
Gledala ga je tupo. Otkud mu pravo da se toliko meša u njen 
život i da joj naređuje kako da se ponaša i s kim da se druži? Ne 
sme da mu dozvoli da i ovog puta pobedi i da je primora da 
uradi onako kako on želi. Ako i sada popusti, više nikad neće 
imati snage da mu se suprotstavi.
— Neću — stisnula je usne tvrdoglavo.
Ustao je polako i pošao prema njoj. Oči su mu bile sužene, dok 
je gledao.
— Šta si rekla? — upitao je zloslutno tiho.
Stisnula se snažno prste svojih ruku.
— Rekla  sam da  neću — ponovila  je  muklo,  gledajući  ga 
molećivo. Blejk, ovo je i moja kuća. Bar tako si mi rekao kad 
tam došla ovamo da živim s vama.
— Rekao sam da je to tvoja kuća,  ali,  nisam rekao da ćeš 
moći  da  je  koristiš  kao  mesto  za  sastanke  sa  svojim 
obožavaocima!
— I  ti  dovodiš  svoje  devojke  ovamo!  —  odvratila  mu  je 
smelo.
  Tog trenutka, setila se noći kad se vratila ranije sa takmičenja, 
koje je imala u školi, nego što je Blejk očekivao. Našla ga je s 
Džesikom King u ovoj sobi, na istoj sofi na kojoj je sada sedeo. 
Džesika je bila naga do pojasa, kao i Blejk. Katarina se jedva 
sećala  Džesike.  U  sećanju  ostali  su  joj  Blejkovo  snažno, 
mišićavo teio,  njegova  široka  ramena oko kojih  su bile  ruke 
žene,  strasne  i  željne.  Njegove  usne  bile  su  čulne,  a  oči 
potamnele od požude. Nikad nije uspela da potisne tu sliku iz 
svojih misli.
— Nekad sam ih dovodio — ispravio je, pogađajući tačno na 
šta je mislila. — Koliko si tada imala godina? Petnaest?



— Da — klimnula je glavom.
 — Vikao sam na tebe što si ušla, zar ne? - sećao se.  - Nisam te 
očekivao. Bila mi je potrebna žena i bio sam nestrpljiv.

— Ja... trebalo je da kucam — priznala je. — Ali, pobedila 
sam  na  takmičenju  i  dobila  sam  nagradu.  Nisam  mogla  da 
dočekam da ti to kažem ...
Osmehnuo se nežno.
—Uvek si  mi  se  hvaliia  svojim uspesima.  Dok si  bila  manja, 
pokazivala si mi svoje nove igračke, a kasnije, u školi, voiela si 
cla podeliš svaki uspeh sa mnom. Tako je bilo sve do te noći — 
posmatrao je ozbiljno. 
— Od tada, postavila si zid između nas dvoje. Čim počnem da ti 
se približavam, ti pronađeš nešto što bi postavila kao barijeru. 
Prošlog puta to je bio Džek Haris. Ovog puta to je taj pisac.
— Ne  pokušavam  da  postavim  barijeru  —  branila  se, 
optužujući ga svojim očima. — Ti si gospodar, Blejk. Nećeš da 
mi dozvoliš da budem nezavisna.
— Šta ti, u stvari, želiš, Katarina?
Gledala je dugo ispred sebe, razmišljajući o njegovom pitanju.

— Ne znam — promrmljala je. — Imam utisak da me gušiš, 
Blejk. Htela bih da te se oslobodim.
— Niko od nas nije potpuno slobodan — rekao joj je mirno, 
gledajući je još uvek uporno. — Šta te privlači na Donovanu?
Slegla je ramenima.
— Lepo  mi  je  kad  sam  s  njim  u  društvu.  Pametan  je  i 
duhovit. Uvek uspeva da me nasmeje do suza.

— Zar je to sve što očekuješ od muškarca, Kejt? Da uspe da 
te nasmeje?

Način na koji je to rekao izazva drhtanje u njenom telu. Kad ga 
je pogledala, zapazila je zagonetan izraz na njegovom licu.

- A šta još postoji osim toga? — upitala je nepromišljcno.



Njegova senzualna usta razvukoše se u jedva primetan o»smeh.

— Postoji vatra, koja se razbukti kad muškarac i žena vode 
ljubav.

Pocrvenela je i počela da se vrpolji nelagodno po stolici.
— To je prevaziđeno — rekla  mu je,  trudeći  se da deluje 
sigurno kao da joj je to dobro poznato.

Blejk zabaci glavu unazad i poče da se smeje glasno.
— Ćuti! — obratila mu se panično. — Probudićeš celu kuću!

— Crvena si u licu kao bulka — nastavio je. — Šta ti znaš o 
ljubavi?  Još  si  pravo  dete.  Onesvestila  bi  se  kad  bi  te  neko 
poljubio onako kako muškarac ljubi ženu. Još gore bi bilo kad 
bi te nelco doveo do toga da vodi ljubav s tobom.
Gledala ga je nemo, osećajući da gnev raste u njoj.
— Otkud ti to znaš? Možda je Lorens...
— A možda i nije — prekinuo je samouvereno. — Još uvek 
si nevina, mala moja Kejt. Da nisam tako siguran u to, ne bih ti 
dozvolio ni da pomisliš da ideš na Krit.
— Nevinost  danas  nije  baš  neka  vrlina  —  namrštila  se 
nezadovoljno.
— Nemoj ni da pomisliš da se lišiš te vrline — opomenuo je 
nežno.
— Oh,  Blejk,  ne  budi  toliko  zastarelih  shvatanja  — 
promrmljala je. — Uostalom, da su sve devojke na ovom svetu 
nevin, šta bi bilo s tobom i tebi sličnima?
    Smeškala se šeretski, čekajući njegov odgovor.
— Bio bih frustriran — priznao je. — Ali, ti nisi jedna od 
mojih devojaka. Ti si drugačija, i neću da dozvolim da se nudiš 
muškarcima kao da si nimfomanka.
— Ne bih rekla da mi preti takva opasnost — uzdahnula je. 
— Ne znam kako bih izvela tako nešto.



— Ta haljina, koju si obukla danas, odlična je za početak — 
primetio je.
   Pogledala je kritički haljinu koju je imala na sebi.
— Zašto ti se čini da je haljina nepristojna? Ja mislim da je 
daleko  pristojnija  i  skromnija  od  mnogih  haljina  koje  smo 
videli večeras. Skromnija je i od Nenine haljine.
— I  to  sam  zapazio,  ali,  ipak,  mislim  da  nije  dovoljno 
skromna.  Ubuduće,  hoću  da  se  oblačiš  pristojnije.  Ovakva 
haljina izaziva muškarce — smeškao se.
— Nena misli da si ti veoma privlačan. Znala je da ćeš doći 
na zabavu — rekla mu je veselo.
 Lice mu se smračilo.
— Nena je dete — promrmljao je smrknuto. — Suviše sam 
odrastao i zreo da bi mi godiio to što jedno dete misli da sam 
privlačan.
  Nena je imala isto toliko godina koliko i Katarina. Učinilo joj 
se da je srce prestalo da kuca. Poželela je da mu odgovori grubo. 
Kao  da  se  uvek  trudio  da  se  ona  oseća  beznačajnom  i 
nespretnom.
 Gledala je njegova široka ramena. Kako je bio privlačan! Bio je 
tako snažan i pun život. Delovao je tiho i brižno, a istovremeno 
tiranski.
— Ako mi ne dozvoliš da dovedem Larija ovamo, ja ću otići 
kod  njega.  Kongres  književnika  kome  će  on  prisustvovati, 
održava se nedaleko odavde, na morskoj obali — rekla je tiho.
— Da li ti to meni pretiš, Kejt? — upitao je.
— Ne bih se usudila da ti pretim! — uzviknula je ogorčeno.
— Porazgovaraćemo još o tome — gledao je hiadno.
— Ti si običan tiranin!
— Da li je to sve što možeš da mi kažeš? — upitao je učtivo.
— Ideš mi na živce, Blejk! Tvoje prisustvo me iritira!

Prišao joj je polako.
— A šta ti  misliš,  kako tvoje prisustvo utiče na mene? — 
pitao je tiho.



Gledala ga je uznemireno. Njegovo arogantno lice bilo je sve 
bliže njenom.
— Verovatno  i  ja  iritiram  tebe  —  promucala  je.  — 
Predlažem ti primirje. Da li se slažeš? 
Osmehnuo se pomirljivo.
— Primirje.  Prihvatam.  Dođi  ovamo  -  podmetnuo  joj  je 
svoje  prste  pod  bradu  i  podigao  njeno  lice  prema  svom. 
očekivala je poljubac u čelo, kao i bezbroj puta do tada. ali, nije 
je poljubio.
 Zbunjena, pogledala ga je. Bio je suviše blizu nje. Ta blizina 
uznemirila je još više.
  Pomilovao je svojim prstima nežno po vratu. Ruka mu je bila 
topla i beskrajno nažna.
— Dobrodošla kući, Kejt — rekao joj je muklo, Odmičući se 
od nje.
— Zar me nećeš poljubiti? — upitala je ne razmišljajući. Oči 
su mu najednom postale bezizražajne.
— Kasno je.  Umoran sam — okrenuo se  od nje.  — Laku 
noć, Kejt.
Izašao jc iz sobe i ostavio je da gleda tupo u vrata koja su se 
zatvorila za njim.

  

  Blejk  je  bio  krajnje  rezervišan  prema  Katarini  narednih 
nekoliko  dana.  Pokušala  je  da  nazre  raziog,  ali,  to  joj  nije 
uspevalo. Posmatrala ga je zamišljeno, a onda bi se trzala kad bi 
uhvatila  sebe  u  tome.  Ni  sama  nije  znala  zašto  ga  tako 
posmatra. On je bio kao njen staratelj, blizak joj kao ta draga 
kuća i okolne livade. Ipak, nešto je bilo drugačije. Nije znala šta 
je to, ali, bila je uznemirena zbog toga.

— Blejk,  da li  se ti  ljutiš  na mene? — upitala ga je jedne 
večeri kad je krenuo uz stepenice da bi se pripremio za sastanak 
koji je imao.



— Zašto misliš da se ljutim na tebe, Katarina? — namrštio 
se.
— Tako si se . . . ovaj . . . udaljio — slegla je ramenima.
— Imam previše briga i obaveza, dušo — rekao joj je tiho.
— Kakvih briga?
— Katarina, moram da idem. Nemam vremena za razgovor.
Gledala je za njim, dok je odlazio uz stepenice.
Kasnije,  videla ga je kod je silazio. Imao je tamne pantalone, 
belu  košulju i  sako od tvida.  Bio je  neodoljiv,  kao i  uvek.  S 
kojom je ženom izlazio, pitala se Katarina. Da li će ta žena znati 
da ceni i voli tog tamnokosog, uzbudljivog muškarca? Čim bi ga 
videla, Katarina je osećala da joj srce kuca brže. I protiv svoje 
volje, setila se one noći posle zabave kad je bila sama s njim u 
njegovoj  radnoj  sobi  i  kad je  on pošao da je  poljubi,  a  onda 
odustao od namere. Sećala se dobro izraza njegovih očiju.
Blejk  mora  zauvek  da  ostane  njen  stariji  brat.  U  svakom 
drugom odnosu on bi mogao da bude krajnje opasan, zaključila 
je.
  Nena  Barington  došia  je  rano  sledećeg  jutra  da  bi  išla  s 
Katarinom na jahanje. Prošla je pored Katarine, a onda poče da 
gieda oko sebe, očigledno tražeći Blejka.
— On  je  otišao  —  osmehnula  se  Katarina.   Nena  sieže 
ramenima razočarano.
— Oh, a ja sam se nadaia da će ići s nama na jahanje.
Katarina nije htela da je razočara još više i  da joj  kaže da je 
Blejk činio sve da bi izbegao susret s njom.
— Znači,  lepa  zlatokosa  je  stigia  —  čule  su  raspoloženi 
Filipov glas. — Oduvek sam govorio da je Nena najpoželjnija 
dsvojka koju sam ikad video.
— Oh,  Fiiipe,  uvek me zadirkuješ  — smejala  se  Nena od 
srca. — Hajde s nama na jahanje. Trkaćemo se. Obećavam ti da 
ću te pobediti.
— Ma nemoj! — napravi Filip podrugljivu grimasu. — Bai 
bih to voleo da doživim. Hajdemo!
Izašli su napolje. Jutro je bilo veoma lepo, mada prilično sveže.



— Čudi  me da  Blejk  ne  ide  na  jahanje  — rekao je  Filip, 
gledajući  zainteresovano  Katarinu.  —  Radi  suviše.  Svaki 
trenutak  u  toku  dana  provodi  u  radu.  Kad  Lidsovi  stignu  u 
subotu, biće još gore.
— Kako  vas  dvoje?  upitala  je  Nenu — Da  li  se  još  uvek 
svađate?
Katarina je ćutala. Išla je polako i obazrivo uskom stazom koja 
je vodila prema štali. Staza je vodila kroz čitav lavirint načinjen 
od negovane  žive  ograde.  Usred  tog  lavirinta  nalazio  se 
betoniran  i  uzdignut  prostor,  koji  je  bio  pokriven  i  koji  su 
ukućani zvali letnjikovac. Bio je skriven kako od vetra i kiše, 
tako i od pogleda. To je bilo najintimnije i najlepše mesto na 
svetu za Katarinu. Najviše se volela tu da se zavuče i da uživa u 
tišini, samoći i maštanju.
— Blejk  i  ja  slažemo  se  odlično  —  odgovorila je,  ne 
prihvataju i zadirkivanje svoje drugarice.
— To je bar jednostavno — složio se Filip, osmehujući  se 
šeretski. — Njih dvoje nikad se ne vide i slažu se odlično.
— Viđamo se — pobunila se Katarina.  — Zar se ne sećaš 
smo razgovarali kad je išao na onaj sastanak pre neko veče?
Nena pogleda Filipa naglo.
— S kim sada izlazi? — upitala je.
— Ko bi to znao? — slegao je Filip ramenima. — Mislim da 
je u pitanju ona mala plavuša iz njegove kancelarije. To mu je 
nova sekretarica.
— Blejk voli plavuše — dodala je Katarina kroz trneh, mada 
joj nije bilo do smeha.
— Evo, ovde je jedna piavuša, koju on izbegava - smejala se 
Nena, pokazujući na sebe i svoju prirodnu plavu kosu.

— Šta meni nedostaje?
Nena je bila niska i malo punačka, ali, veoma skladna. Imala je 
sjajnu  i  dugu  piavu  koru,  piave  oči  vedre  kao  nebo  i  pune, 
crvene  usne.  Katarina  je  bila  ubeđena  da  bi  njena  drugarica 
moraia da se dopadne svakom muškarcu.



— Nedostaju ti godine, draga moja — odgovorio joj je Filip. 
— Biejk voli zrele žene, koje imaju iskustva u ljubavi. Znači, ti 
ne dolaziš u obzir.
Nena uzdahnu i odmahnu glavom.
— A ja sam se nadala ...
Zastala je u pola rečenice i zagledala se zbunjeno ispred sebe.
— Zdravo, Blejk . .. promucala je.
Blejk je stao ispred njih.
— Dobro  jutro  —  pozdravio  ih  je,  a  onda  se  osmehnuo 
Neni. — Kako ti je mama, Neno?
— Odlično,  Blejk  —  odgovorila  mu  je  Nena,  a  onda  ga 
uhvati za ruku. — Hajde s nama na jahanje.
— Voleo  bih  da  mogu  da  podem  s  vama,  malecka  — 
pomilovao je po kosi. — Ali, već kasnim na sastanak.
  Katarina potrča prema štali.
— Požurite  vas  dvoje  —  doviknula  im  je.  —  Neću  vas 
čekati.
   Više nije mogla da izdrži da bude u blizini Blejka. Osećala se 
čudno.  Bila  je  prazna  i  povređena.  Osećala  je  mučninu. 
Pomisao na Nenu koja je držala Blejka onako prisno za ruku 
razjarivala je. Nije mogla da shvati ni sebe, ni svoje ponašanje.
  Odsutno, sedlala je svog konja. Nije ni primetila kad je završila 
taj  posao.  Konj  je  počeo  da  rže  nestrpijivo,  kao da  je  osetio 
njenu nervozu. Nena je stigla i počela da sedla drugog konja.
— Gde je Filip? — upitala je Katarina.
— Blejk ga je odveo. Kaže da ima mnogo posla u kancelariji 
i  da  Filip  treba  da  mu  pomogne  —  objasnila  je  Nena 
nezadovoljno.
 Očigledno,  Blejku  se  nije  dopala  ideja  da  Filip  jaše  s 
devojkama. No, Katarina nije mogla da shvati zbog čega. Znala 
je samo da je posao u kancelariji bio način da spreči Filipa da 
pođe s njima,  jer,  Blejk  je  uvek  završavao  sve  poslove  bez 
Filipa.
— Hajdemo  —  pozvala  je  Nenu.  —  Morale  bismo  da 
požurimo.  Treba  da  se  vratim  i  da  pomognem  Mod  oko 



pripremanja jelovnika za Lidsove.
— Katarina,  zašto  si  pobegla  kad nam je  Blejk  prišao?  — 
pitala je Nena obazrivo.
 Ignorisala  je  pitanje  svoje  drugarice.  Ni  sama nije  znala  da 
protumači taj svoj postupak, a kako da objasni Neni?
Jahale su u tišini. Katarina je uživala u lepoti okalnih zelenih 
brda i bojama jeseni. Vazduh je bio čist i svež.
— Južna  Karolina  je  najlepše  mesto  na  svetu  —  rekla  je 
oduševljeno.
— U pravu si — složila se Nena. — Nama posebno, jer imo 
tu rođene.

  Blejk je bio kod kuće te večeri. Bilo je pravo čudo kad su ga 
ukućani ugledali za stolovn postavijenim za večeru.
—Šta se to Blejk? Zar su te sve devojke ostavile? — zadirkivao 
ga je Filip.
— Filipe! — opomenula ga je Mod.
 Blejk podiže obrve i pogleđa svog brata. Njegova plava košulja 
bila  je  raskopčana spreda.  Delovao je neodoijivo.  Katarina se 
trudila da ga ne gleda, iz straha da će pokazati šta misli i oseća.
— Zato si ti, brate, imao dve devojke jutros — nasmejao se 
Blejk.
— Ali, naravno, ti si morao da mi pokvariš uživanje i da me 
odvojiš od njih — podsetio ga je Filip.
— Pa, valjda i ti moraš nekad da radiš nešto, a ne samo da 
lenčariš — pogleda ga Biejk oštro.
— Vas  dvojica,  prestanite!  —  podigla  je  Mod  ruke 
bespomoćno.  —  Oduvek  se  samo  podbadaju  i  koškaju.  Ne 
biraju vreme. Svađa utiče loše na apetiti To sam vam rekla već 
bezbroj puta.
— Trebalo je da imaš bar jednu kerku — rekla je Katarina. 
— Mislim da ne bi imala tih problema da imaš kćerku umesto 
jednog sina, Mod.
 Mod pogleda jednog, pa drugog svog sina.



— Teško mi je da zamislim  Blejka u suknji i cipelama na 
štiklu — odgovorila je ona ozbiljnim glasom.
Katarina se zagrcnu, a onda prasnu u smeh.
— Drago mi je da je nešto oraspoložilo Katarinu, bez obzira 
što  je  šala  na  moj  račun — rekao je  Blcjk.  — Nije  bila  baš 
raspoložena jutros.
— Ne sećam se da sam ti rekla bilo šta, Blejk — presekla ga 
je pogledom.
— Naravno da mi nisi rekla ništa, kad si odjuriia čim si me 
ugledala — nasmejao se. — Ne znam, znšto me se bojiš, Kejt.
— Ne bojim te se — nasmejala se izveštačeno ljupko.
Osmehnuo se podrugljivo i pogledao je suženim očima.
— Mogao bih da te naučim da me se bojiš — procedio je 
kroz zube.
— Deco,  prestanite!  —  opomenula  ih  je  Mod.  —  Blejk, 
trebalo bi da legneš ranije večeras. Ujutru Češ ustati rano da bi 
otišao u Čarlston da dočekaš Lidsove na aerodromu.

                          IV 

 U kući je vladala prava pometnja. Mod je angažovala sve oko 
sebe da joj pomognu u spremanju kuće. Radilo se užurbano. Sve 
stvari su odmicane, pralo se, brisalo, menjalo cveće u vazama. 
Mod je bila nervozna i plašila se da neće biti na vreme završeno 
spremanje.  Katarini  je sve to bilo smešno.  Lnaia je utisak da 
smeta, gde god bi se zaustavila. Konačno, odiučila je da izađe 
napolje i da ne smeta nikom.
 Filip  je  upravo  sligao  svojim  malim  kolima.  Mahnuo  je 
Katarini kad je ugledao i pošao prema njoj.
— Šta radiš ovde, Katarina? — upitao je raspoioženo.
— Izašla sam, jer  unutra smetam — odgovorila mu je.  — 
Takva je  pometnja  kao da  doiazi  predsednik države.  Baš  me 
interesuje kako izgleda gospodica Lids.
— Vivijan? — osmehnuo se Filip. — Izgleda kao da je sišla s 



naslovne strane nekog modnog časopisa.  Ona je glumica i  to 
već sasvim poznata. Zar to nisi znala?
— Koliko  je  stara?  —  upitala  je,  osećajući  ponovo 
nelagodnost.
— Stara? Ne bi moglo da se kaže da je stara — smejao se 
Filip.  — Ima dvadeset i  pet godina. Blejk ne može da izdrži 
dugo bez žene. On zaista zna da ih odabere.
  Poželela je da udari Filipa. Došlo joj je da vrišti. Poželela je da 
radi bilo šta, sem da stoji i da se osmehuje mirno kao da je to što 
joj je Filip govorio uopšte ne pogađa. Iznenada, shvatila je da je 
to  veoma pogađalo.  Blejk je  bio njen...  Zastala  je  mršteći  se. 
Njen šta?
— Katarina,  ti  me uopšte  ne slušaš  — obratio joj  se  Filip 
strpljivo. — Pitao sam te da li bi htela da ideš sa mnom u Kings 
Fort ga kupiš nešto od garderobe.
— Zbog  čega?  —  pogledala  ga  je  iznenađeno.  —  Imam 
dovoljno gardcrobe. Nisam nameravala da kupujem ništa novo.
— To je Mod predložila. Pomislila je da bi ti možda želela da 
kupiš nešto novo, pošto ćemo imati goste.
— Znači,  i  ja  bi  trebaio  da  se  pripremim  i  da  budem  u 
najboljem izdanju za goste — uzdahnula je nezadovoljno.
  A onda, poželela je da ima nešto lepo, nešto što bi nateralo i 
Blejka da je zapazi i da je pogleda drugačije nggo što je gleda 
sada.  Poželela  je  da  on  zapazi  da  ona  više  nije  dete.  — 
Prihvatam — klimnula je glavom zadovoljno. — Odvedi me u 
neku skupu radnju. Mogli bismo da kupimo kod Saksa.
— Uh, Katarina ...
— Ne brini  se.  Blejk dobija račun tek sledećeg meseca — 
požurila je da ubedi Fiiipa. — Do tog vremena, ja ću već  biti 
negde daleko.
— U  redu  —  prihvatio  je  smejući  se  raspoloženo.  —   - 
-Nepopraviva si. Hajde sada da požurimo, jer nećemo stići da se 
vratimo dok Blejkovi gosti ne dođu.
  Katarina mu nije rekla da je baš tako nešto imala na umu. 
Pomisao da će morati da se sretne s Vivijan užasavala je. Želela 



je  da  se  zadrži  nekoliko  dana  u  gradu  i  da  se  ne  vrati  dok 
Lidsovi ne odu. Imala je averziju prema toj ženi, mada je još 
nije ni srela.
Ostavila  je  Filipa u malom kafeu,  a  ona je  otišla  da pogleda 
haljine. Birala je skupe haljine i maštaia da bude lepa, najlepša 
žena koju je Blejk ikada video. Pokazaće mu! Primoraće ga da je 
primeti i da joj se divi!
Ali, kad je obukla jednu od tih elegantnih haljina i pogledala se 
u ogledalu, razočarala se. Delovala je kao devojčica koja bi htela 
da izigrava zrelu ženu. Biia je izbezumijena.
— Ta haljina vam ne odgovara, zar ne? — upitala je ljupka, 
lepuškasta prodavačica.
— Izgledala je tako lepo na modelu, ali, meni ne stoji dobro 
— rekla je Katarina utučeno.
— Da li  biste  dozvolili  da  vam ja  predložim nešto  što  bi 
odgovaraio  vašoj  figuri  i  boji  kose?  —  ponudila  joj  je 
prodavačica ljubazno.
— Oh, moiim vas — pogledala je Katarina puna nade.
— Sačekajte ovde.
  Žena je donela tri haijine, koje su tek na Katarini došle do 
punog izražaja. Svetle boje isticale su njenu crnu kosu i zelene 
oči,  a kroj  je isticao njenu skladnu, vitku figuru.  Delovala  je 
veoma privlačno i elegantno.
— A ovo vam je večernja haljina — rekla je žena konačno, 
kad  je  donela  tamnocrvenu  haljinu  od  somota  s  velikim 
izrezom u špic  spreda  i  dubokim otvorenim šlicevima s  obe 
strane uske, dugačke suknje. Katarina je obukla i pogledala se u 
ogledalo. Ovo je san od haljine, pornislila je zadivljeno. Srce joj 
zakuca brže kad je pomislila na Blejkovo lice, kad je bude video 
u toj zavodljivoj haljini, koja je otkrivala veliki deo njenih draži 
i pokazivala jasno da ona više nije dete. Sledila se kad se setiia 
njegove opomene u vezi njenog oblačenja. Ali, ne može on da 
joj  naredi  kakve  će  haljine  oblačiti.  Oblačiće  ono  što  joj  se 
dopada . ..
— Katarina,  trebalo bi  da pođemo kući — čula je Filipov 



glas.
Očigledno, bilo mu je dugo da je čeka, pa je došao da joj kaže da 
se požuri. Baš je interesovalo kako će Filip reagovati na njenu 
haljinu. Otvorila je kabinu i izašla.
 Filip je gledao zapanjeno. Usta su mu bila otvorena, a pogled 
izbezumljen.
— Katarina?  —  upitao  je,  kao  da  nije  mogao  da  veruje 
svojim očima.
— Da, to sam ja — smejala se zadovoljno. — Oh, Filipe, zar 
nije divna haljina?
— Da, divna je — klimnuo je glavom sumnjičavo.
— Šta nije u redu? — upitala ga je.
— Da li  si  sigurna da  je  dozvoljeno  da se  izlazi  na javna 
mesta u takvoj haljini?
— Zašto da ne? — nasmejala se. — Veoma je savremena i 
moderna. Kaži mi iskreno, da li ti se dopada i kako mi stoji.
— Dopada mi se i stoji ti izvrsno, ali, ne znam šta će Blejk 
reći, kad te bude video.
— Ja sam odrasla. Stalno podsećam Blejka na to ...
— Nećeš više morati da ga podsećaš, ako te bude video u toj 
haljini  —  rekao  joj  je  Filip,  gledajući  jasno  izražene  obline 
njenih grudi, koje je duboki izrez otkrivao veoma izdašno.

— On će to shvatiti i sam.
— Ubeđena sam da će glumica nositi nešto još izazovnije od 
ovoga — nasmejala se, zabacujući svoju dugu kosu.
— Svakako,  ali,  njen  stil  života  razlikuje  se  od  tvoga, 
Katarina — uveravao je Filip dobronamerno.
— Hoćeš da kažeš da ona spava s muškarcima?
— Ne govori tako glasno! — smirivao je Filip panično. — 
Zar si zaboravila gde smo.
— Ali, ona to radi, zar ne?
— Znam da si imala razgovor s Blejkom u vezi dolaska tvog 
prijatelja  Lorensa  —  nastavio  je  Filip  tiho.  — Nemoj  ni  da 
pomisliš da mu vratiš na taj način što ćeš sada vređati njegovu 



prijateljicu. Blejk će te saseći ako to pokušaš, Kejt.
— Oh, već—  sam umorna od Blejka  i  večitog straha od 
njega.  Što  god pomislim da uradim ili  da  kažem, morarn da 
razmislim da li će Blejk to odobriti! — razjarila se najednom. — 
Iznajmiću stan i živeću onako kako ja budem htela!
— Nemoj to još da mu kažeš — molio je Filip.
— Već sam mu rekla.
— I šta ti je odgovorio?
— Odgovorio mi je da tako neSto ne dolazi u obzir, narav- 
no.  On  se  nikad  ne  složi  sa  onim  što  neko  drugi  predloži, 
pogotovu ako bi tom drugom to prijalo! Ali, odlučila sam da se 
više  ne obazirem na njega.  Naći  ću posao i  stan,  a  ti  ćeš  mi 
pomoći - pogledala ga je naglo.
— Ne dolazi u obzir da ti pomognem u tome! — odgovorio 
joj  je  spremno.  — Valjda  ne  misliš  da  bih  dozvolio  sebi  da 
navučem na  sebe  Blejkov  gnev?  Ja  bih  bio  glavni  krivac  za 
njega kad bih ti pomogao da sprovedeš taj plan.
— Oh, muškarci su kukavice! Niko nije dovoljno hrabar da 
me zaštiti od Blejka. Ubeđena sam da će Lari imati hrabrosti da 
mu  se  suprotstavi  i  da  mi  pomogne  da  ga  se  oslobodim i 
osamostalim!
— Ako on to učini, požaliće — rekao je Filip. — A ako ti 
kupiš  tu  haljinu,  ja  ću  otići  na  nekoliko  dana  iz  kuće. 
Otputovaću negde na vikend. Neću imati srca da vidim ono što 
će se dogoditi s tobom.
— Neće se dogoditi  ništa,  bar  ne dok su gostti  u  kući  — 
odgovorila mu je zadovoljno.
— Blejk se nikad ne obazire na okolnosti. Učiniće ono što 
bude hteo da uradi u bilo koje vreme i pred bilo kim. To treba 
da ti je jasno — odmahivao je glavom. — Odustani od svoje 
namere, Kejt. Shvati Blejka. On samo pokušava da te usmeri na 
pravi put i da učini ono što je najbolje za tebe.
— Neću da razgovaram o tome, Filipe. Ne dolazi u obzir da 
provedem ostatak života tako što će mi neko drugi govoriti šta 
treba, a šta ne treba da radim. Blejk nije moj čuvar.



— Ako budeš izašla negde u toj haliini, pogotovu po mraku, 
čuvar će ti  biti  neophodan  —  promrmljao  je  Filip 
nezadovoljno.
— Ti si divan, Filipe — poljubila ga je u obraz.
— Katarina, razmisli dobro . . .
— Ne brini se — mahnuia je prodavačici da im priđe. Kupila 
je sve haljine, koje je isprobala i koje su joj dobro stajale.
— Filipe, potpiši račun, molim te — odbratila mu se. Filip 
uzdahnu i potpisa račun.
   Uspeli su da se ušunjaju u kuću kroz sporedni ulaz i da  se 
popnu  gore  neprimećeni.  Katarina  se  istuširala,  a  onda  je 
obukla svoju novu haljinu od crvenog somota. Kosu je pustiia 
tako  da  joj  je  padala  siobodno  na  ramena.  Našminkala  se  i 
pogledala  se  u  ogledalo.  Bila  je  zadovoljna  svojim izgledom. 
Uopšte  nije  ličila  na  devojku  od  pre  pola  sata.  Sada  je  bila 
upadljiva  i  zavodljiva,  za  razliku  od  njenog  svakodnevnog 
skromnog izgleda.
  Dok je silazila dole, čuia je giasove. Blejkov glas prepoznala je 
između ostalih. Najednom, osetiia je nervozu. Smelost je počela 
da je napušta. Ne sme sada da se uplaši i da popusti, uveravala je 
scbe. Podigla je glavu, skupila hrabrost i ušia u veliki salon.
 Odmah je primetila dve stravi. Lepa plavuša držala je  Blejka 
posednički za ruku, dok su Blejkove oči blesnule od gneva kad 
je ugledao Katarinu.
— Oh, došla si ... dušo ... — rekla joj je Mod, gledajući je 
zapanjeno. — Sasvim si drugačija nego inače, Katarina.
Modin pogled izražavao je nezadovoljstvo.
— Kako si došla do te haljine? — upita je Blejk zloslutno 
tiho.
— Filip mi je kupio — odgovorila mu je brzo i uplašeno.
— Katarina! — opomenuo je Filip ljutito.
— Kasnije ćemo porazgovarati o tome, Filipe — pogledao ga 
je Blejk oštro.
— Nadam  se  da  će  to  biti  posle  Katarininog  pogreba  — 
nasmeja se Filip prigušeno, a onda pogleda značajno Katarinu.



— Zar  me  nećeš  predstaviti  svojim  gostima?  —  upita 
Katarina učtivo.
— Dik Lids  i  njegova kćerka  Vivijan — pokazao je  Blejk 
preina sedokosom gospodinu i lepoj clavuši, koja ga je držala još 
uvek za ruku. — A ovo je Katarina.
  - Kilpatrik — dodala je Katarina ponosno. — Ja sam najmlađa. 
Odmah iza Filipa.
— Drago mi je — pružio joj je Dik Lids ruku. — Znači, vi 
niste Hamilton?
— Ja sam kod porodice Hamilton od kako su mi roditeljl 
umrli. Hamiltonovi su me othranili i vaspitali.
— Očigledno,  ne  baš  uspešno  —  promrmljao  je  Blejk, 
gledajući je smrknuto.
— Koliko imate godina,  gospođice Kilpatrik? — upitala je 
Vivijan.
— Mnogo manje  od  vas,  ubeđena sam,  gospođice  Lids  — 
odgovorila joj je Katarina, osmehujući se izveštačeno ljubazno.
Filip se zagrcnu, jer baš u tom trenutku povukao je gutljaj pića.
— Kako ste  putovali,  Vivijan? — upitao  je  da bi  skrenuo 
razgovor na sigurniju temu.
— Dobro  smo  putovali,  hvala,  Filipe  —  odgovorila  je, 
gledajući Katarinu podsmešl.ivo. — Divna vam ie haljina.
— Ah, to je haljina samo za ovu priliku. Uvek se trudim da 
se  uklopim  u  društvo,  daljudima  pored  mene  ne  bi  bilo 
neprijatno.  Mislila  sam  da  će  se  vama  dopasti  ova  haljina. 
Dakle,  obukla  sam  je  u  vašu  čast.  Sve  moje  ostale  haljine 
drugačije su. Neke od njih podsećaju na spavaćice  - nasmejala 
se.
Vivijan Lids pocrvene. Njene plave oči bile su izbezumljne od 
jarosti.
— Hajde, da jedemo — predložila je Mod iznenada.
— Mama, povedi goste — rekao joj je Blejk.
U njegovim tamnim očima još uvek je bio gnev, ali, nešto drugo 
počelo je da potiskuje taj  gnev. Katarini se učinilo da je cela 
situacija počela da ga zabavlja. Konačno, to drugo pobedilo je. 



Ali,  samo načas.  Jer,  kad su ostali  sami,  uozbiljio  se  ponovo. 
Njegov pogled prelazio je polako preko baršunaste kože njenog 
dubokog dekoltea  Činilo joj  se  kao da je  doticao.  Dah joj  je 
postao ubrzan i ona otvori usne da bi do vazduha. Blejk
je pogledao u tom trenutku i video izraz njenog mladog lica. 
Nešto  je  biesnulo  u  njegovim očima i  Katarina  shvati  da  će 
dogoditi nešto značajno. Uspela je da izdrži Blejkov pogled, čak 
se i osmehnula.
Čim se Blejk udaljio od nje, Filip joj se pridružio. 
— Katarina, zašto si rekla da sam ti ja kupio onu haljinu - 
upitao je.
— Ali, ti si potpisao račun — odgovorila mu je nedužno.
— U pravu si. No, znaš da kupevina te haljine nije bila moja 
ideja — pogledao je prekorne.
— Budi razuman, Filipe — tešfla ga je. — Da sam mu rekla 
da je to bila moja ideja, on bi me ščepao odmah za vrat.
Odmerio je optužujućim pogledem.
— A učinilo ti se da je bolje da žrtvuješ moj vrat, zar ne -
— Tako je.  S  moje tačke gledišta  to  je  bilo  bolje  rešenje-

smejala se. — Oh, Filipe, oprosti mi. Reći ću mu istinu. 
Bila  sam smrtno  uplašena  i  zbunjena,  kad  je  pcčeo  da  me 
ispituje.
— Reći  ćeš  mu  ako  ti  bude  pružie  priliku  za  to  — 
promrmljao je Filip.
  Blejk je pomogao Vivijan da sedne za sto, a onda se okrenuo 
da pridrži stolicu Katarini.
— Lepo veče — rekla mu je tiho, dek je sedala na svoju stolicu.
— To je tek početak — pokušao je da se osmehne, ali osmeh 
mu nije stigao do očiju. — Uputi samo još jednu nepristojnu reč
— Vivijan i ja ću te zgromiti, Katarina.
Glas mu je bio tih i preteći.
— Ona je započela — počela je da se brani.
— Ljubomorna si, zar ne? — zadirkivao je.



— Na nju? — pogledala ga je oštro. — Više mi nije petnaest 
godina.
— Pre nego što  noć  prođe,  požalićeš  što  ti  nije  petnaest 
godina — rekao joj je blago. Obećavam ti to.
  Zadrhtala je  od nečeg što je naslućivala  u njegovom glasu. 
Zašto je morala da ga izaziva ponovo? On je opominjao i rekao 
joj već bezbroj puta tačno šta želi od nje i kako zahteva da se 
ona ponaša. Osetila je strah od onoga što će se dogoditi. Nije 
mogla da se bori protiv Blejka. Sta se to događalo s njom?
U toku večere, Vivijan se trudila da ima kompletnu Blejkovu 
pažnju.  Razgovarala  je  s  njim  neprekidno,  ali,  njen  pogled 
odiutao bi često prema Katarini. Neprijateljstvo u tom pogledu
bilo je očigledno.
— Ne trudiš se baš mnogo oko gostiju — rekao joj je Filip 
tiho.

— Blejk to čini za sve nas — odgovorila je nezadovoljno.
— Ovog puta ne dopada mi se njegov izbor. Razočaraću se u 
njegov ukus.
— Ne bih se složio s tobom — pogledao je Filip zadivljero 
prema Vivijan. — Ona je veoma lepa i primamljiva. Treba da
budeš pristojna prema njoj.
— Zašto? Ona je došla ovamo zbog svog oca.  Blejk i  njen 
otac treba da srede neke poslove.
— Delimično je tako.
— Šta hoćeš time da kažeš, Filipe? — pogledala ga je naglo.
— Saznaćeš uskoro — odgovorio joj je kratko. — Hajdemo 
sada. Mod nas zove da joj se pridružimo.
— Dušo,  zašto  se  opet  tako  ponašaš?  —  upitala  je  Mod 
prekorno. — Blejk je van sebe od gneva. Katarina, zar ne mo- 
žeš da mu ne protivrečiš bar jedno veče? Lidsovi su naši gosti i 
moramo svi da se trudimo da im kod nas bude prijatno.
— Oni su Blejkovi gosti — namrštila se Katarina.
— A ovo je Blejkova kuća — osmehnula se Mod pomirljivo. 
— Džoni je ostavio kuću njemu.



— Šta sam mu učinila? Kupila sam novu haljinu i to je sve.

— Ta haljina nije za tebe, zlato — rekla joj je Mod tiho.
— Filip nije  mogao da odvoji  pogled od tebe celo veče,  a 
Blejk je bio sve razjareniji kad god bi uhvatio njegov pogled.
— Filip i ja nismo rođaci — naglasila je Katarina.
— Najsrećnija bih biia kad bi se on oženio s tobom i kad bi 
ti bila moja snaha — nasmeja se Mod. — To znaš dobro. Ali, 
Blejku se to ne bi dopalo, a to znači da bi stvari mogle veoma da 
se iskomplikuju.
— Njemu se niko ne dopada. Nijedan mladić  koji  se 
interesovao za mene, nije mu se dopao — mrmljala je Katarina 
nezadovoljno.
— Sve će to biti u redu — pomilova je Mod po kosi. —Sada 
je najvažnije da budeš učtiva prema gospođici Lids. Važno nam 
je da ostavimo dobar utisak na njih. Ne mogu sada da ti kažem 
nešto više o tome, ali, veruj mi da je tako.
— U redu — uzdahnula je Katarina.
— Dođi sa mnom da zabavljamo Dika, jer Blejk ide s Vivijan 
u Kings Fort da joj pokaže kako izgleda taj grad noću. Insistirala 
je da pođu, mada mi nije jasno zbog čega.
 Naravno,  Katarini  je  bilo  jasno  zbog  čega  i  to  je  pogoršalo 
njeno raspoloženje još više.
 Dik Lids bio je veoma zanimljiv. Pričao je dogodovštine iz svog 
života i to na veoma zanimljiv i duhovit način. Katarina je bila 
oduševijena starim čovekom. No, ubrzo, on je otišao u svoju 
sobu. Žalio se da je umoran. Mod je takođe otišla uskoro.
Filip je predložio Katarini  da odigraju partiju remija, što ona 
nikad nije odbijala. Biia je to njena omiljena igra s kartama.
Kartali su se dugo, ne primećujući da vreme prolazi. Upravo je 
dobiia kartu koja joj je bila potrebna da dobije partiju, kad su 
čuli da se otvaraju ulazna vrata.
— Izgleda da su se Blejk i Vivijan vratili — rekao je Filip.
 U tom trenutku, čuli su Vivijanin glas. Poželela je Blejku laku 
noć s vrha stepeništa.



 Već sleđećeg  trenutka  Blejk,  visok,  tamnokos  i  nedostupan, 
pojavio se na vratima sobe u kojoj su se Katarina i Filip kar- 
tila. Prišao im je, skinuo sako, prebacio ga preko stolice i raz- 
vezao kravatu.
— Da li  si  se  lepo proveo? — upitao ga je  Filip,  ne  pro- 
puštajući  da zapazi tragove ruža na kragni Blejkove bele ko- 
šulje.
Blejk sleže ramenima i ode do bara da natoči sebi čašu piča.
— Idem u krevet — rekao je Filip, svestan da ne može da 
očekuje  ništa  dobro dok je  Blejk  ovako  raspoložen.  — Laku 
noć!
— Idem i ja — ustala je Katarina, puna nade da će uspeti da 
se izvuče i da pobegne u krevet.
Bila je već kod vrata kad je Blejkov glas zaustavio.
— Katarina, zatvori vrata i ostani ovde — naredio joj je.
Zatvorila je vrata poslušno i vratila se.
— Dik je otišao rano da legne. Veoma je prijatan — počela 
je nespretno, da bi odložila razgovor koga se plašila.
 Blejk je gledao uporno i  zainteresovano.  Pogled mu je obu- 
hvatao celu njenu figuru i zadržavao se na oblini grudi koia se 
nazirala, i velikim šlicevima sa strane, koji su pokazivale njene 
vitke noge čim bi se nomerila.
— I  njegova  kćerka  je  prijatna  —  odgovorio  joj  je.  — 
Naravno, ti se nisi potrudiia da to uvidiš. A sada, hoću istinu. 
Da li ti je Filip kupio tu haljinu?
Iznenada, osetila se veoma iscrpijenom i pobeđenom.
— Nije — priznala mu je.  — On je potpisao račun, jer ja 
nemam pravo na to, ali, ja sam je odabrala. Mod je rekla da mi 
je potrebna neka nova haliina.
— I ja sam to rekao. Ipak, nisam mislio da treba da se obučeš 
kao prostitutka.
— Dopada  mi  se  taj  stll,  Blejk  —  odgovorila  mu  je 
jednostavno.
— Posle zabave kod Baringtenovih već smo imali razgovor 



na ovu temu, ali, izgleda da me nisi shvatila dobro. Zbog toga 
moram da ti ponoviti ono što sam ti rekao te noći. Takva ha- 
ljina izaziva ca, još dok se nalazi na lutki u izlogu. Na tebi . . .
Nije završio rečenicu. Gledao je pogledom koji je rekao sve.
— Vivijan je bila obučena u providnu haljinu.  To je  gore 
nego  ova  moja  haljina.  Sve  se videlo ispod  njene  providne 
haljine!
— Katarina,  tvoje  grudi  jedva  da  su  pokrivene.  Više  ih 
pokazuješ nego što ih stikrivaš.
Pocrvenela je, osećajući da postajc sve uznemirenija.
— Oh,  u  redu.  Nikad  više  neću  obući  tu  glupu  haljinu, 
Blejk. Ali, ne mogu da shvatim zašto je tebi toliko bitno šta ja 
oblačim.
Suzio je oči i stisnuo čašu u svojoj ruci.

— Ne možeš?
— Ponašaš se tiranski prema meni — optužila ga je, a onda 
podiže svoje lice prema njemu i pogleda ga izazivački. — Šta je, 
Biejk, da lit e uzbuđujem kad se ovako obučem? Da li bi bio 
mirniji kad bih ješ uvek nosila školsku uniformu?
Ostavio je čašu na kamin i pošao odlučno prema njoj. Oči su 
mu sjale nekim čudnim sjajem, a lice mu je bilo nepomično. 
Istog trenutka, shvatila je njegovu nameru. Okrenula se i po- 
trčala prema vratima. Uhvatila je panika. Zgrabila je bravu, ali, 
bilo je suviše kasno. Uhvatio je i okrenuo je prema sebi. Stiskao 
joj je snažno mišice. Osećala je bol, no, bila je nemoćna. Ispred 
nje bio je Blejk, a iza nje vrata.

                           V

Gledao je to lice stranca. Glas joj je zastajao u grlu.
— Blejk, ti ne bi...! — uspela je konačno da promuca, upla- 
šena od onoga što je videla u njegovim tamnim očima.
Pomerio se i naslenio je još čvršće na vrata. Osećala je pritisak 



njegovih snažniii nogu na svojima.
— Zar ne bih? — promrmljao je, dok je gledao njene crvene 
usne.
  Bila je kao ošamućena zbog blizine njegovog lica. Ta blizina 
uznemiravala je. Gledala ga je bespomoćno, dok, konačno, nije 
osetila njegeve snažne usne na svojima. Stisnula je usne, a telo 
joj je drhtalo od iznenadnog straha. Šta to Blejk očekuje od nje? 
Skamenila se. Borila se instinktivno. Njegove usne bile su još 
uvek na njenima. Bio je to grub poljubac. Najednom, osetila je 
bol. Zubima stisnuo je požudno njenu donju usnu.

 Jeknula je tiho kad je osetila da popušta pred plamenom, koji je 
pretio da se razbukti u vatru i koji je bio daleko od onoga što je 
ona  doživela  na  svojih  nekoliko  sastanaka  s  mladićima, 
uglavnom  svojim  vršnjacima.  To  njeno  iskustvo  nije  bilo 
dovoljno za strast koja je gorela u ovom zrelom čoveku. Ovo 
nije bio nijedan od njenih mladiću s kojima se viđala do sada. 
Ovo je bio Blejk. Blejk, koji je učio da jaše, Blejk, koji je vodio 
na utakmice i koji je delio sve njene radosti i uspehe. Blejk, koji 
se brinuo o njoj i strahovao da joj se ne dogodi nešto neprijatno. 
A sada . . .
Odmakao  je  glavu  od  nje  iznenada.  Pogledao  je  njenu  po- 
vređenu usnu, uplašene oči, užarene obraze i raščupanu kosu.
— Stiskaš me snažno, Blejk... to me boli... — prožaputala je 
slomljeno, a suze joj potekoše niz iice.
  Lice mu je bilo smrknuto dok je posmatrao, a dah ubrzan. U 
očima, videla je jasno šta se događa u njemu i šta želi.
— Samo ovo može da se dogodi, kad mi tako nudiš to tvoje 
mlado i poželjno telo — presekao je svojim ledenim glasom. — 
Već sam te opomenuo, ali, ti nisi htela da me slušaš. Verujem 
da sam sada uspeo da ti dokažem.
Uzdahnula je jecajući. Ovo kao da ga je raznežilo. Pogledao je 
malo blaže
— Pusti me, Blejk, molim te — molila ga je. — Kunem ti se 
da te više neću izazivati.. Nikad više neću obu i tako nešto.



  Namrštio se i pustio je iz svog naručja. Ali, još je nije pustio da 
ode. Uzeo je njenu glavu u svoje ruke i gledao ie i dajje. Telom 
je pritisnuo još snažnije uz vrata.
— Plašiš se? — upitao je muklo.
Klimnula je glavom, gledajući ga kao opčinjena.
 Zagledao se u njenu povređenu usnu, a onda je spustio ponovo 
svoje usne do njenih. Osetila je nežne pokrete njegovog jezika 
na svojim usnama. To joj je godilo, zaceljivalo joj je povređenu 
usnu  i  izazivalo  beskrajno  zadovoljstvo.  Jeknula  je  opet,  ali, 
ovog puta ne od bola.
 Pogledao  je  ponovo.  Izraz  njenih  očiju  pokazivao  je  neiz- 
vesnost i interesovanje. Osetila je da joj ponestaje dah kad se 
srela  s  njegovim pogledom.  Srce  joj  je  kucalo  snažno.  Izne- 
nada,  poželela  je  da  privuče  njegovu  glavu  svojoj  i  da  oseti 
ponovo njegov poljubac. Želela je da otvori svoje usne i da oseti 
ukus njegovih usana. Želela je da ga poljubi strasno i da oseća 
njegovo telo na svome, ali, ovog puta da to ne bude u gnevu.
 Najednom, bila je slobodna. Odmakao se od nje i otišao prema 
baru. Usuo je sebi još jedan viski. Zatim uze još jednu čašu i 
nasu viski i za nju. Stajala je kod vrata skamenjena. Pružio joj je 
čašu s pićem.
  Bez reči, uhvatio je za ruku i odveo do stola. Prineo je čašu 
njenim usnama i ponudio je da ispije nekoliko gutijaja.
Gledao je dugo njeno zažareno lice pre nego što je progovorio.
— Nemoj da razmišljaš o ovome — rekao joj je nežno.

- Ovog puta primenio sam novu taktiku, aii, svodi se na isto. 
To je bio način da raspravimo naš nesporazum.

Pretvarala  se  da  je  hladna,  mada  je  još  uvek  bila  krajnje 
napregnuta.
— To mi ne zvuči kao izvinjenje — pokušala je da se os- 
mehne.
Podigao je jednu obrvu.
— Ne nameravam da ti  se  izvinim, Kejt.  Sama si  tražila i 
svesna si toga.



— Da — uzdahnula je. — Nisam htela da ti kažem ono što 
sam ti kazala.
— Sve što treba da zapamtiš, malo moje nevinašce, to je da 
reči  mogu da  podstaknu čoveka  koji  je  već  izazvan.  Deluješ 
izazovno, a da nisi ni svesna toga — giedao je uporno. — Da ii 
me slušaš, Katarina?
— Da  —  pogledala ga je  zainteresovano.  —  Ti...  ovaj... 
nisam mislila da ti...
— Između nas ne postoji krvno srodstvo koje bi te štitilo od 
mene, Kejt — odgovorio joj je na njenu nedovršenu rečenicu. 
— Ja  sam normalan čovek i  reagujem kao što  bi  reagovao i 
svaki drugi muškarac kad bi video iepu ženu obu enu tako 
izazovno kao što si ti sada obučena. Moglo je da se desi i da
Filip izgubi glavu.
— Možda — pocrvenela je. — Ali, Filip bi bio ... ovaj...
nežan.
— Ubeđen  sam da  si  u  pravu.  Vidiš,  Kejt,  Filip  i  ja  raz- 
likujemo se u svemu. Ja nisam nežan ljubavnik i volim iskus- 
ne žene — pogled mu pade ponovo na njenu usnu. — Povredio 
sam te jako, zar ne? Oh, jadno moje nevinažce.
— Sve je u redu — promrmljala je. — Kako si već rekao, 
sama sam to tražila.
— Nisam nameravao da budem tako grub s tobom, ali, želeo 
sam da ti pokažem šta možeš da očekuješ od muškarca ako se 
budeš ponašala tako i dalje. Kejt, ja sam te upozoravao. Da li se 
sećaš?
— Nisam mislila da je to baš tako ozbUjno.
— Sada znaš da je  bilo  ozbiijno — zagledao se  ponovo u 
njeno vitko telo.
— Naravno da znam. Moraću da promenim garderobu pot- 
puno.  Kupiću  sve  novo i veoma  skromno  i  oblačiću  takvu 
odeću dokle god budem ovde.
— Kejt, ne budi nerazumna. Znaš dobro na šta sam mislio. 
Neću da nosiš haljine koje više otkrivaju nego što pokrivaju. To 
je sve. Još uvek si suviše mlada i naivna da bi shvatila u Sta se 



upuštaš. Pravo si dete, sudeći po tvojim postupcima.
— Više  nisam  dete,  Blejk  —  namrštila  se.  —  Zar  ne? 
Okrenuo se od nje i zapalio cigaretu.
— Kad onaj tvoj pisac treba da stigne?
— Sutra ujutru — odgovorila mu je neodlučno. Posmatrala 
ga je dok je odlazio do prozora. Povukao je zavesu i zagledao se 
u mrak.  Bio  joj  je  okrenut  svojim širokim plećima.  Setila  se 
kako su ta pleća bila čvrsta i topla pod njenim prstima.
— Zar  mi  nećeš  reći  ponovo  da  mu  otkažem  posetu?  — 
upitala  ga  je,  osećajući  opasnost,  koja  je  vrebala  iz  njegovog 
ćutanja.
Okrenuo se prema njoj i gledao je nekoliko trenutaka pre nego 
što joj je odgovorio.
— Ne, dok on bude pod mojim krovom, neću morati da se 
brinem da ćeš otići s njim na onaj kongres — rekao joj je mir- 
no. — Po onome što sam shvatio većeras, bilo bi mu veoma la- 
ko da te zavede.
— To ti misliš! — uzviknula je ljutito.
On se samo nasmejao.
— Pre nego što pobegneš odavde i sakriješ svoje obnažene 
grudi,  moram da ti  kažem da imaš na umu da moja namera 
večeras nije bila da te zavedem. Da mi je to bila namera, spro- 
veo bih je veoma lako. Bila si sasvim spremna da prihvatiš sve 
što sam hteo da ti ponudim i da pružiš isto toliko. No, do sada 
već si mogla da shvatiš da ja volim iskusne žene. Ti ne dolaziš u 
tu grupu — rugao joj  se.  —Veoma si  mlada i  neiskusna.  Još 
nemaš ni punu dvadeset i jednu godinu.
Ovo je  vredaio.  Želela  je  da mu vrati  makar  delom njegovu 
uvredu.
— Lari ne misli tako — rekla mu je pakosno.
Povukao je dim iz cigarete i zagledao se podsmešljivo u nju.
— Kad  bih  ja  imao  tako  ograničeno  iskustvo  kao  on, 
verovatno bih i ja mislio isto kao on.
— Šta ti  znaš o njegovom iskustvu? — upitala ga je naro- 
gušeno.



Posmatrao je dugo, ćuteći. Konačno, progovorio je.
— Zar misliš da bih ti dozvolio da ideš s njim i njegovom 
smetenom sestrom na  Krit  da  se  nisam raspitao  podrobno o 
njima?
— Ti nemaš poverenja u mene, zar ne? — pocrvenela je u 
licu od gneva.
— Naprotiv, imam poverenja u tebe, ali, nemam poverenja u 
muškarce.
— Nisam tvoje vlasništvo! — uzviknula je iznervirano.
— Idi, molim te, u krevet pre nego što me izazoveš ponovo 
— viknuo je razjareno.
— Veoma rado — odgovorila mu je, a onda se okrete i ode u 
svoju sobu.
 Nije mu poželela ni laku noć. Ležala je dugo budna u krevetu i 
razmišljala o onome što joj se dogodilo.
 Snovi su joj bili ispunjeni Blejkom te noći. Kad se probudila 
zbog grmljavine i kiše koja je lila, imala je jasnu sliku sebe u 
Blejkovom zagrljaju. Njegove usne kao da su joj doticale kožu i 
pekle  je.  Bila  je  toliko zbunjena  da je  zakasnila  na  doručak. 
Znala je da neće moći da se suoči s Blejkom, a da sakrije šta 
oseća.
 Ali,  njene  brige  biie  su  nepotrebne.  Blejk  je  već  otišao  u 
kancelariju kad je ona sišla. Vivijan je sedela sama za stolom u 
trpezariji.
— Dobro jutro — pozdravila je Vivijan učtivo.
  Bila je veoma lepa tog jutra. Imala je žutu biuzu i suknju. Ta 
boja  isticala  je  njenu  piavu,  nežnu  fizionoiniju.  Delovaia  je 
veoma eiegantno i izuzetno privlačno. Pogledala je Katarinu i 
odmeriia je od glave do pete. Katarina je biia obučena u far- 
merke i majicu s rol kragnom.
— Vi niste baš previše zainteresovani za modu — rekla je 
Vivijan podrugljivo.
— Kad sam kod kuće, onda me moda ne zanima — odgovo- 
rila joj je Katarina, dok je rnazala buter na hleb i sladila mleko.
— Ne  interesuju  vas  ni  kalorije  —  nasmeja  se  Vivijan 



glasno.
— Nema  potrebe  da  mislim  o  kalorijama  —  rekla  joj  je 
Katarina  tiho,  trudeći  se  da sakrije,  koliko je  sve  ovo nervi- 
ralo.
 Gde  su,  zaboga,  Mod,  Filip  i  Dik,  pitala  se  dok  je  čekala 
nestrpijivo  njihov  dolazak,  koji  bi  prekinuo  ovaj  neprijatan 
razgovor.
 Vivijan je posmatrala.  Pogled joj  se zadrža na njenoj  donjoj 
usni, koja je bila malo natečena. Katarina je osećala tupi bol kad 
god  bi  dotakla  to  mesto.  Bilo  je  to  bolno  sećanje  na  prisne 
trenutke koje je doživela s Blejkom prošle noći.
— Vi i Blejk ostali ste dugo dole sinoć— nastaviia je Vivijan.
— Mi...  ovaj  ...  morali  smo da  raspravimo neke  stvari  — 
promrmljala  je,  ljuteći  se  na  sebe  što  nije  mogla  da  potisne 
neiagodnost koju je osećala.
  Morala je da vidi Blejka u sasvim novom svetlu sada, a nije 
biia  sigurna da je  to  želela.  Plašila  ga se  više  nego ikad pre. 
Hvatala je panika pri pomisii  na sinoćni  dogadaj.  Kako bi to 
izgledalo da on nije bio ljut i da to nije učinio iz gneva, bilo je 
pitanje koje joj se nametalo i protiv njene volje.
— Propustili ste Biejka ovog jutra — insistiraia je Vivijan i 
dalje,  dok  je  posmatrala  uporno  njenu  reakciju.  — Mene  je 
zamolio  da  navijem  sat  i  da  siđem  dole  ranije  da  bismo 
doručkovali zajedno.
— Divno promrmljala je Katarina kruto.
Giedaia je u svoj tanjir, tako da nije primetila pakosni osmeh na 
Vivijaninom licu.
— Zurio se da ode pre nego što vi siđete dole — nastavila je 
Vivijen nemilosrdno,  tihim, oporim glasom. — Misiim da se 
uplašio  da  ćete  vi  protumačiti  pogrešno  ono  što  se  dogodilo 
prošle noći i da ćete očekivati više nego što bi on hteo da vam 
pruži.
Katarina se trže. Podigla je glavu i pogledala je ukočeno.
— Šta? — promucala je. — On vam je ispričao?
— Naravno, dušo — nasmejala se Vivijan samouvereno. — 



Bio je van sebe od kajanja. Ja sam ga pustila da priča i da olakša 
sebi.  Sve se to dogodiio zbog haljine,  zar  ne?  Biejk je  suviše 
muškarac da bi ostao hiadan kraj polunage žene.
— Ja nisam bila ...
— On je  veoma dobar  ljubavnik,  zar  ne  mislite  tako?  — 
smeškala se Vivijan tajanstveno. — Tako je strastan, uzbudljiv i 
obazriv . .. Katarinino lice bilo je crveno kao bulka. Pila je svoju 
kafu, ne primećujući da je vrela i da joj peče usne i jezik.
— Nadam se da vam je jasno da to više ne bi smelo da se 
dogodi? — gledala je Vivijan podignutih obrva. — Sasvim mi je 
jasno  zašto  vam  Blejk  nije  rekao  pravi  razlog  mog  dolaska 
ovarno ...
  Katarina  je  gledala  unezvereno.  Imala  je  osećaj  da  se  njen 
Sigurni, mali svet raspadao u paramparčad. Kao da su je zako- 
pali živu. Ponestajalo joj je daha.
— Mislite . . .
— Ako vam Biejk to nije rekao, ja ne mogu — osmehnula se 
Vivijan i slegla ramenima. — Ne mogu da vam kažem dok se ne 
dogovorim s  njirn.  On  sigurno  želi  da  me njegova  porodica 
upozna dobro, a onda bi vam saopštio radosnu vest.
  Katarina je ostala bez reči. Znači, u tome je bila stvar. Blejk je 
planirao  da  se  oženi,  konačno.  A  nakon  prošle  noći  ona  je 
pomislila.  .  .  Lice joj  se  smračilo.  To nije  važno.  Biejk joj  je 
oduvek bio kao stariji brat. Prošla noć nije mogia da uništi ono 
što se gradiio godinama. To što se dogodilo sinoć bilo je samo s 
namerom  da  je  opomene.  No,  sada  se  plašio  da  ona to  ne 
protumači pogrešno i da ne očekuje od njega nešto što on nije 
spreman da joj pruži. Već će mu ona pokazati!
Kad  je  Vivijan  videla  izraz  očajanja  na  Katarininom  licu, 
osmehnula se zadovoijno.
— Vidim da ste shvatili šta sam htela da vam kažem — rekla 
je samouvereno. — Nadam se da nećete reći Blejku ovo što sam 
vam rekla. Mislim da on ne bi volio da vi to znate, ali, ja sam 
vam kazala, jer mogu da vas razumem kao žena.
— Ne, naravno da mu neću kazati — odgovorila joj je Ka- 



tarina tiho.
Vivijan se nasmeja s olakšanjem.
— Nadam se da ćemo nas dve postati velike prijateljice. Ne 
smete više da mislite i da se opterećujete onim što se dogo- dilo 
između vas i Blejka. On to želi da zaboravi, a morate i vi da 
zaboravite  šta  je  bilo.  Bio  je  to  samo  jedan  nesmotreni  tre- 
nutak koji treba što pre da padne u zaborav.
 Naravno, pomislila  je  Katarina,  osećajući  iznenada ogromnu 
prazninu. Uspela je da se osmehne vedro. Na sreću, ostaii su im 
se pridružiii baš u tom trenutku, tako da više nije bilo priiike za 
razgovor.
  Katarini se oduvek dopadalo da posmatra užurbani život na 
aerodromu. Ljudi su se tiskali sa svojim prtljagom i tražili iziaz 
na  pistu.  Žene  su  uvek  bile  lepo  obučene,  elegantne  i  lepe. 
Muškarci su isto tako bili privlačni. U stvari, one druge nije ni 
zapažala.
 Sada je sedela i čekala Lorensa Donovana. Ubrzo, ugledala ga 
je. Potrčala je prema njemu. Lari raširi ruke i zagrli je snažno.
Njegove plave oči svetlucale su zadovoljno ispod ridih obrva.
— Da li sam ti nedostajao? — zadirkivao je.
Klimnula je glavom. To priznanje bilo je iskreno.
— Naravno. Da mi nisi  nedostajao,  zar bih se posvađala s 
polovinom članova svoje porodice samo zbog toga što sam hteia 
da dođem čak ovamo kolima da bih te dočekala i prevezla do 
kuće?
— Oh, dušo, nije trebalo. Znam da je put dosta dug. Mogao 
sam da dođem autobusom.
— Koješta — pogledala ga je prekorno. — Hoćeš li da obi- 
đemo Čarlston,  pre  nego  što  pođemo kući?  Blejk  ima  goste, 
pa . . .
— Goste? — iznenadio se. — Izgleda da nisam došao baš  u 
najzgodnije vreme, zar ne?
— Sve je u redu, Lari. Kod Blcjka je jedan njegov poslovni 
saradnik sa  svojom kćerkom — objasnila  mu je s  prizvukom 
ogorčenja u svom glasu. — Mi ćemo se držati podalje od njih. 



Filip, Mod i ja brinućemo se o tebi.
— Blejk je glavni u kući. On vodi računa o tebi i o svima 
ostalima, zar ne, Katarina?
— Da. Hamiltonovi su me othranili — promrmljala je. —• 
Vreme nije  baš  najlepše.  Kiša  pada  ceo  dan  i  to  neumorno. 
Plašim se da ne bude poplave. Nakon ovakvih kiša može da se 
desi da putevi budu poplavljeni. Ovde su tereni veoma niski.
— Zaista? Da li bi to moglo da bude opasno?
— Ponekad moramo da čekamo satima da se voda povuče da 
bismo nastavili put. Ulice budu pod vodom tako da ne može da 
se vozi.
 Baš u tom trenutku počelo je da pljušti. Lilo je kao da se nebo 
otvorilo.  Potrčali  su prema kolima.  Katarina ih he otključala 
brzo I pobegli su unutra pre nego što su bili skroz mokri.

         Uklonila je svoju dugu, mokru kosu s lica i uključila motor. 
        Njen mali, beli „porše" izmigoljio se vešto s parkinga. Bila
        je dobar vozač, opet zahvaljujući Blejku. Kad joj je poklonio 
        ova kola za   rođendan prošle godine. sedeo je kraj nje nedelju 
         dana objašnjavao joj kako da vozi. Nekada, Blejk je bio učesnik

trke za  ,,Gran  Pri’’  u  Evropi,  tako  da  je  njegovo  vozačko 
iskustvo bilo zaista veliko.
 Krenula je prema gradu. Ulice su bile prometne, uprkos kiši. ..
— Kakav pljusak! — smejala se Katarina, jedva nazirući put i 
pored neumornog rada brisača.
— Nemoj  mene  da  kriviš  — prihvati  Lari  njen  smeh.  — 
Nisam ja doneo kišu.
— Naravno da nisi — stisnu ga Katarina blago za ruku,  a 
onda se uozbilji naglo.
Setila se dva mosta koja je trebalo da pređu prilikom povratka. 
Ti mistovi obično su bili popiavljeni prilikom ovakvih kiša.
— Bilo bi boije da smo došli  po tebe avionom. To bi bilo 
sigurnije. Aii, velika „cesna" je na popravci. Neki deo treba da 
se zamem. Zato je i Blejk vozio kola do aerodroma kad je išao 
da doceka svoje goste. Avion kompanije takode nije tu. Jedan 



od zamenika  predsednika  otišao  je  u  Džordžiju  da  obiđe  fa- 
briku.
Vozili su se kroz grad. Katarina mu je objašnjavala šta je šta i 
pokazivala znamenitosti.
— Poznaješ dobro ovaj grad — zaključio je Lari.
— Nekad sam imala tetku ovde i provodila sam ieta u gradu. 
I  sada  doiazim ponekad  ovamo za  vreme vikenda  da  bih  se 
provela.
 Naravno, nije spomenula da nikad nije dolazila sama. Uvek je 
Blejk bio s njom ili joj je on dozvolio da ide s nekim drugim iz 
porodice. Ovog puta nije ni znao da je krenuia na put. Krenula 
je bez njegovog znanja ili dozvole. Mod i Filip su se bumli, ali, 
niko sem Blejka ne bi mogao da spreči Katarinu da sprovede 
ono što je naumila. Niko nije uspeo da ga pronađe pre njenog 
polaska. Još uvek je videla jasno zadovoljan izraz Vivijan Lids i 
osetila je žestok bol u srcu. Ako je Blejk lmao neku vczu s tom 
plavušom, nije trebalo nikad da je dotakne,  ali.  .  .  ona ga je 
izazvala. On je optužio za to i nije mogla da porekne da je bio u 
pravu. Sve to bilo joj je jasno. Nije znala samo zbog čega se tako 
ponašala.
— Ovde je zaista divno — čula je Larijev glas. — Mogao bih 
da iskoristim tu lokaciju za mesto dogadaja u svojoj najnovijoj 
knjizi.
 Osmehnula se zadovoljno.  Lari  je gledao oko sebe.  Divio se 
zalivu u kome se naiazio grad,  besprekorno čistim ulicama i 
lepim kućama.
 Uz  put,  Katarina  mu  je  pričala  istoriju  grada,  što  je  Larija 
posebno  Iznenadiio  ga  je  Katarinino  poznava-  nje  istorije  i 
arhitekture.
— Žao mi je što zbog vremena ne smemo da se zadržimo 
ovde. Ima jedan izvrstan restoran gde je najukusnija hrana na 
svetu. No, ješćemo u nekom drugom restoranu kad se budemo 
približili kući. Tek tada moći ćemo da se opustimo — uzdah- 
nula je. — Imam utisak da ova kiša neće nikad prestati.
— Važno je da si ti kraj mene. Kiša mi uopšte nije bitna — 



nasmejao se Lari.
  Osmehnula mu se i uključila radio. Odabrala je lokalnu radio 
stanicu. Nakon nekoliko trenutaka muzike čula je vremensku 
prognozu. Slušala je napregnutog lica. Javili su baš ono čega je 
strepela. Oko Kings Forta i Čarlstona došlo je do uobičajenih 
poplava. Na mnogim mestima putevi su bili neprohodni.
— Nadam se da nisi previše gladan — promrmljala je ne- 
zadovoljno. — Nećemo moći da se zadržavamo nigde. Moramo
da stignemo kući pre nego što nas voda spreči  da nastavimo 
put. Ko zna, možda smo već zakasnili.
— Zvuči  sasvim  avanturistički  —  prihvatio  je  Lari 
raspoloženo.
— I jeste. Da li si gladan?
— Jesam.
— Požurić— u da stignemo što pre.
— Vetar je prilič— no snažan.  Vidim da  se  grane drveća 
po- vijaju — rekao je Lari.
— Ponekad se povijaju sve do zemlje — dodala je zabrinuto. 
—  Plašim  se  da  će  ovog  puta  biti  baš  tako.  Možda  bi  bilo 
najbolje da stanemo negde i da pokušam da se javim kući. Ali, 
tu bismo izgubili vreme koje može da bude dragoceno.
— Ti si  vozač,  dušo.  Odluči  kako misliš  da je  najbolje  — 
rekao je.
  Osmehnula se suvo. Da je sada Blejk s  njom, on bi  seo  za 
volan, bez obzira na to da li su kola njegova ili nisu. Ne, nije u 
redu da vrši takvo poređenje. Nije imala pravo čak ni da misli 
na Blejka sada, kad je on bio skoro veren. Ali, nije mogla da 
potisne strah od onoga što će se dogoditi kad ode kući. Kao što 
je Filip rekao jednom prilikom, Blejk nije vodio računa ko je 
bio prisutan kad se razjari.
Kiša  ih je  pratila  sve vreme do Kings Forta.  Katarina je  bila 
veoma zabrinuta, uprkos Larijevim naporima da je oraspoloži. 
Njena  mala  kola  bila  su  kao  igračka  na  putu.  Sve  vreme 
strahovala  je  da će svećice  ovlažiti  i  da  će  morati  da ostanu 
negde na putu. Vode je bilo sve više na putu, a ona je bila sve 



nervoznija.  Nije  bilo  nijednog  mesta  do  Kings  Forta  gde  bi 
mogli  da  zastanu,  inače,  ona  ne  bi  vozila  dalje  i  iziagaia  se 
riziku.
  Grizla  je  usne,  trudeći  se  da Lari  ne  primeti  koliko je  za- 
brinuta. Kad bi samo Blejk bio sada s njom!
  Približavali  su  se  prvom  mostu.  Gledala  je  napred  s na- 
pregnutim iščekivanjem, pokušavajući da vidi da li je most još
uvek prohodan.
— Cini mi se da put još uvek vidim — rekao je Lari.
— Da — odahnula je s olakšanjem.
Smanjila je brzinu da bi  prošla bezbednije  kroz vodu koja je 
rasla iz časa u čas. Još samo nekoliko trenutaka i prozaza neće 
biti. Koncentrisaia se na vožnju i nije razmišljala o opas- nosti.
— Da li je drugi most daleko? — upitao je Lari.
— Ima  oko  tridesetak  kiiometara  —  odgovorila  mu  je 
zabrinuto.
  Oboje su znali  da će to kratko vreme, koje  će im biti  po- 
trebno da pređu preostali deo puta do drugog mosta odlučiti da 
li će ga preći ili će ostati zarobljeni s ove strane.
Na putu nije bilo drugih vozila sem Katarininih kola.
— Katarina,  šta  će  se  dogoditi  ako  ne  budemo  stigli da 
pređemo most? — upitao je Lari tiho.
— Moraćemo da se vratimo u Kings Fort i da prespavamo u 
hotelu — rekla je uznemireno, svesna šta bi to značilo i kako bi 
Blejk reagovao. — Ali, to se neće dogoditi. Voda još uvek nije 
tako visoka. Mislim da ćemo stići na vreme.
— Ipak, ako bi se dogodilo da moramo da provedemo noć u 
hotelu, reci mi, kakvu narav ima tvoj staralac? — pogledao je 
Lari upitno.
 Stisnula je volan umesto odgovora.
 Kad su stigli do mosta, njene najcrnje slutnje obistiniie su se. 
Dva uniformisana čoveka stajala su kraj puta i vraćala vozila.
Spustila je prozor kad im je jedan od njih prišao.
— Oprostite, gospođo — obratio joj se policajac. — Moraćete 



da se vratite u Kings Fort. Reka je preplavila most.
— Aii,  to  je  jedini  put  do farme Hamiltonovih  — prote- 
stovala  je  nemoćno,  svesna  da  to  nema  svrhe  i  da  joj  neće 
otvoriti put.
Policajac se osmehnu izvinjavajući se.
— Da, gospođo. To je jedini put do njihove farme. Na žalost, 
ne možete da prođete dok se voda ne povuče.
— Onda, moraćemo da se vratimo u Kins Fort — uzdahnula 
je. — Javiću se kući telefonom . ..
— Na žalost,  nećete  moći  ni  to  da  učinite  — nastavio  je 
čovek u uniformi. — Teiefonske linije su prekinute. Danas je 
bilo veliko nevreme. Voleo bih da mogu da vam pomognern, 
ali, ne mogu da učinim ništa.
— Ipak, hvala vam — osmehnula se.
Zatvorila je prozor i okrenula kola. Krenula je nazad pre- ma 
Kins Fortu.
— Žao mi je zbog ovoga — rekao joj je Lari nežno.
— Oh, nemoj da se uzbuđuješ — nasmejala se izveštačeno 
veselo. — Sve je u redu. Malo ćemo zakasniti i to je sve.
Posmatrao je uporno nekoliko trenutaka.
— Ja ću mu objasniti šta se dogodilo, Katarina — obećao joj 
je, očigledno, svestan njenog glavnog problema.
  Klimnula je glavom zahvalno,  mada je znaia da Blejk neće 
hteti  da razume i  shvati  nevolju u kojoj  se  ona našla.  Njena 
jedina nada bila je da se reka neće povući dok njega ne prođe 
prvi gnev.

                            VI

Katarina je zaustavila kola ispred hotela u Kings Fortu. Sedela 
je  nekoliko  trenutaka  gledajući  tupo  ispred  sebe.  Rukama je 
stezaia čvrsto voian.
— Pa, umorni smo — promrmljaia je konačno. — Nadam se 
da se ovo neće završiti tragično.
— Zar je on baš toliko opasan čovek?



— Pošla sam pred tebe da te dočekam bez njegove dozvole 
— priznala je, uzdišući duboko. — Ja mislim da sam dovoljno 
odrasia da mi njegova dozvola nije potrebna, ali, Biejk ne misli 
tako.
Pomilovao je nežno po ruci koja je još uvek bila na volanu.
— Ja ću te štititi, Katarina. Ne brini se — tešio je. Pogledala 
ga  je.  Lari  se  osmehivao,  ali,  ona  nije  mogla  da  mu uzvrati 
osmehom.  Pomisao  na  to  da  je  Lari  štiti  od  Blejka  bila  je 
komična. Morala je da se potrudi da sakrije podsmeh.
  Kiša je padala još uvek kad su izašli iz kola i potrčali prema 
hoteiu.  Katarina  je  podigla  svoj  mantil  iznad  glave  da  bi 
zaštitila  kosu.  Smejala  se  zadihano,  kad  su  došli  do  uiaza  i 
sklonila se ispod nastrešnice.
Lari se smejao takođe. Njegova crvena kosa bila je raščupana i 
vlažna od kiše.
— Zamisli da smo se sreli ovde! — rekao joj je kroz smeh.
— Nije baš maštovito — smejala se, popravljajući mu ko- su 
svojom rukom. — Mora da izgledam užasno, kao veštica.
— Izgledaš divno, kao i uvek — odmahnuo je glavom.
— Hvala,  veoma  ste  Ijubazni,  gospodine  —  naklonila  se 
šaleći se. — Znaš, ovo je jedini hotel u gradu. Ubeđena sam da 
ćemo  izazvati  neke  komentare  kad  uđemo  zajedno,  ali,  ne 
obaziri se. Pretvaraćemo se da ne poznajemo nikog.
— Ovaj grad nije baš tako mali. Nije moguće da će nas Ijudi 
prepoznati i zapaziti — primetio je.
Osmehnula se nelagodno.
— Nije mali, u pravu si. Ali, vidiš, upravni odbor kompanije 
smešten je u ovom gradu. To znači da je porodica Hamil- ton, a 
tu spadam i ja, sasvim poznata u ovom gradu.
— Da — klimnuo je Lari glavom. — Nisam se setio toga.
Izvini.
— Hajdemo sada — predložila mu je. — Kasnije ćeš uzeti 
svoj kofer.
Ušli su u hol, gde je bilo suvo i toplo.
— Šta ćeš uraditi s odećom? Trebalo bi da se presvučeš — 



rekao joj je Lari zabrinuto.
Slegla je ramenima.
— Skinuću odeću. Možda ću naći. ..
  Glas joj je zamro i ona preblede najednom. Lari  pogleda u 
pravcu  njenog  skamenjenog  pogleda.  Gledala  je  visokog, 
tamnokosog čoveka, koji je sedeo na fotelji kraj prozora i čitao 
novine. Delovao je umorno i iznervirano, kao da je sedeo već 
dugo  na  tom  istom  mestu.  Čak  i  s  daljine  videlo  se  nešto 
preteće u njemu. Dok ga je Lari posmatrao, on je spustio novine 
i ustao. Pošao je polako prema njima.
  Lari je shvatio odmah ko je taj čovek. Katarinino lice bilo je 
još uvek skamenjeno.
— Pretpostavljam da je to Blejk — rekao joj je tiho. Katarina 
je  ćutala.  Bila  je  toliko  šokirana,  da  nije  mogla  da  izgovori 
nijednu reč.
— Kako. . . kako si me pronašao? — prošaputala je. Njegove 
tamne oči zaustavili su se na njenom licu.
— Pronašao bih te i u najvećoj gužvi u Njujorku — rekao joj 
je tiho.
 Pogledao  je  oštro  Larija  i  Lari  ustuknu.  Ovaj  čovek  bio  je 
sasvim drugačiji od ljudi koje je on sretao. Iz njega izbijale su 
neka snaga i moć da vlada ljuđima oko sebe.

— Donovan, zar ne? — upitao je kratko.
— Da . .. ovaj ... u pravu ste, gospodine — zamucao je Lari.
Bio je svestan da nije ostavio baš najbolji prvi utisak na Blejka 
Hamiltona.
— Most je poplavljen — započela je Katarina.
— Znam — krenuo je prema izlazu, a oni za njim.
— Sta ć— e  biti  s  mojim kolima?  — upitala  ga  je  sa 
strep- njom.
— Zaključaj  ih  i  ostavi  — pogledao  je  preko  ramena.  — 
Poslaćemo po njih kad se reka povuče.
Katarina pogleda Larija bespomoćno. Lari. klimnu glavom.
— Idem  da  donesem  svoj  prtljag  i  da  zaključam  kola  — 



rekao je Lari odlazeći.
Stajala je kraj Blejka. Drhtala je od hladnoće zbog vlažne odeće 
i osećala se jadno.
— Zašto? — upitao je.
Osetila  je  potrebu  da  plače.  Udahnula  je  duboko  da  bi  pri- 
gušila tu potrebu.
— U pitanju je bila samo ta kratka vožnja — odgovorila mu 
je.
— Po takvom nevremenu! — prostrelio je pogledom, jedva 
uspevajući da savlada gnev.
— Kako misliš da odemo kući? — pitala ga je bojažljivo.
— Trebalo  je  da  te  ostavim s  tvojim dečkom da se  vratiš 
pešice — rekao joj je hladno.
Pogledao ga je i zapazila da je na nogama imao lake, platnene 
cipele. Osim toga, imao je na sebi laki sako, košulju i pantalone. 
Nije imao kišni mantil.
— Zar nemaš kišobran? — iznenadila se.
— Nisam imao vremena da ga uzmem — odgovorio joj je 
oštro. — Ti nemaš pojma, koliko te već dugo čekam ovde.
Ispružila je ruku i dotakla ga nežno.
— Oprosti mi, Blejk. Htela sam da se javim telefonom, ali, 
plašila sam se da ću izgubiti vreme . . .
Iznenada, postala je svesna zabrinutog izraza njegovog lica.
— Da li si se stvarno brinuo? — prošaputala je.
Ispružio je svoju snažnu ruku i pomilovao je po vlažnoj kosi.
— A šta ti misliš? — upitao je, umesto odgovora.
Zapazila je neki novi, opušteniji izraz na njegovom licu, dok je 
posmatrao. Gledao je skoro nežno.
— Cinilo mi se da ću izludeti od brige, Kejt — rekao joj je s 
toliko nežnosti, da joj je srce zakucalo brže istog trenutka.
— Blejk . ..
— Stigao sam — prekinuo ih je Larijev glas.  — Zaključao 
sam kola.
— Kako ćemo preći reku, Blejk? — gledala ga je Katarina 
upitno, trudeći se da prikrije koliko je uznemirena.



— Došao sam helikopterom — osmehnuo se suvo.
Klimnula je glavom. Da, s Blejkom je uvek bila sigurna.
Za njega nisu postojali problemi. I najveće probleme rešavao je 
s lakoćom.

                             •

Mod i Filip slušali su zabrinuto šta je Katarina doživela na putu. 
Vivijan je samo slegla ramenima nezainteresovano, kad je čula 
šta se dogodilo. Još uvek se nije odmicala od Blejka. Katarina 
oseti bol u srcu, kad se setila u kakvoj su vezi njih dvoje. Blejk 
se  zabrinuo zbog  nje,  naravno.  No,  to  je  bila  samo briga  za 
člana porodice, a ne nešto drugo.
— Nešto si tiha i neraspoložena večeras, dušo — obratio joj 
se Filip, kad su ostali sami načas.
  Ostali su otišli u muzičku sobu da slušaju Vivijan kako svira 
na  klaviru.  Katarina  je  moraia  da  prizna,  da  je  Vivijan  bila 
veoma dobra u svom muziciranju. Sve to bilo je suviše za nju 
nakon napornog posiepodneva.  Iskrala se i  otišla u kuhinju  s 
namerom da uspe sebi šolju kafe. Filip je došao za njom.
— Dopada mi se tvoja haljina — rekao joj je. — To je jedna 
od onih koje smo kupili zajedno.
 Osmehnula se i klimnula glavom.
— I Lariju se dopala.
— A meni se dopao Lari — dodao je Fiiip. — Pored njega 
oseć— am se zrelim i dostojanstvenim.
— Šta? — podigla je obrve zapanjeno.
— On je veoma mlad, zar ne?
— Oh! — uzviknula je nezadovoljno, izbegavajući odgovor.
— Znaš  dobro  šta  hoću  da  kažem — smejao  se  Filip.  — 
Pored njega Blejk deluje još opasnije nego što je u stvari. Kako 
je prošlo? Da li si već dobila zasluženu kaznu?
— Iznenađena sam, ali, nije se dogodilo još ništa. Trebalo je, 
ipak, da mu kažem da ću ići.
— Mod je uspela da ga pronađe u Atlanti. Odmah je doleteo 



u Čarlston kad je  čuo u šta  si  se  upust.ila.  Bilo  je  to  veoma 
rizično, no, nije se obazirao na rizik. Ti si već krenula kući kad 
je on stigao.
— Nisam znala ... — prebledela je.
— Čekao te je čitav sat u hotelu kad si stigla tamo. Bio je 
van sebe od straha i brige za to vreme. Ovakvo nevreme veoma 
je opasno za mala kola. Čudi me da Blejk nije izlio sav gnev na 
tebe. Ubeđen sam da je osećao potrebu da učini tako nešto.
— Da, i  ja mislim da je tako — prošaputala je.  — Bilo je 
glupo što sam postupila tako nepromišljeno.
Nikad  ne  bi  učinila  tako  nešto  da  nije  bilo  onog  razgovora 
izmedu nje i Vivijan za vreme doručka. Naravno, nije mogla da 
kaže Filipu za taj razgovor.
— Pre bih rekao da je to učinjeno iz prkosa i tvrdoglavosti 
— lspravio je Filip. — Kad ćeš prcstati da prkosiš Blejku?
— Kad me on ostavi na miru — odgovorila je kratko.
— Onda će to da potraje — odmahnuo je Fiiip glavom.
Bilo je rano jutro i sunce je tck počela da se rada. Katarina je 
jahala kraj Larija koji nije mogao da se nadivi lepoti prirode.
— Trebalo  bi  da  vidiš  kako  to  izgleda  u  proleće  kad  sve 
procveta i ozeleni — uzdahnula je Katarina.
— Mogu da  zamislim — pogledao  je  s  odobravanjem.  — 
Deluješ veoma lepo na svom konju, kao da si rođena na njemu.
— Jašem još od detinjstva — odgovoriia mu je. — Blejk me 
je naučio.
Počela je da se smeje kad se setila svog učenja.
— Bilo je to veoma naporno i opasno podučavanje — dodala 
je.
Lari je gledao zamišljeno, stežući uzde u svojim rukama.
— Ja mu se ne dopadam — rekao je utučeno.
— Blejku?  —  izbegla  je  njegov  pogled.  —  On  se  teško 
zbližava s ljudima.
— Sva  sreća  što  neću  ostati  duže  od  tri  dana  ovde  — 
nastavio je Lari. — Pored njega osećam se kao idiot.
— Oh, Lari, on ima puno posla — pokušala je da opravda 



Blejk.  —  Dik  Lids  i  on  pokušavaju  da  dođu  do  nekog  do- 
govora.
Lari se nasmeja značajno.
— Imam utisak da on bolje sarađuje s kćerkom nego s ocem. 
Ona zaista izgleda dobro, a i talentovana je.
— Da, u pravu si — pokušala je Katarina da se osmehne.
— Da li  su vereni? — upitao je.  — Imam utisak da se tu 
događa nešto ozbiljno.
— Mislim da će se sada veriti — odgovorila mu je kratko. — 
Hajdemo nazad, Lari. Treba da stignemo na doručak.
  Larijevo pitanje pogodilo je u najbolnije mesto. Naravno, Blejk 
i Vivijan bili su pred veridbom. No, nije joj bilo jasno zašto je 
Blejk  to  držao  u  tajnosti.  A  Blejk  je  rekao  Vivijan  za  .  .  . 
Pocrvenela je. Nikad neće moći da mu oprosti to. Kako je bio 
uobražen  kad  je  pomislio  da  ona  očekuje  nešto  od  ona  dva 
poljupca! Neka ide do đavola!
  Sišla je s konja i sačekala Larija da odu zajedno do kuće. Blejk i 
Vivijan  bili  su  jedini  na  doručku.  Katarina  se  osmehivala 
raspoloženo Lariju i držala ga grčevito za njegovu tanku ruku 
dok su prilazili stolu da se oridruže ostalima.
— Kakvo prijatno jutro! Jahanje je najlepše ujutrii — rekla 
je izveštačeno veselo. a onda pogleda Vivijan. — Da li volite 
konje?
— Ne  mogu  da  ih  podnesem  —  odgovorila  je  Vivijan s 
gađenjem.
Katarinine  zelene  oči  blesnuše,  ali,  uzdržala  se  da  joj  ne 
odgovori.
— Imanje  je  zaista  divno i  negovano — rekao je  Lari.  — 
Koliko baštovana održavaju te divne bašte i vrtove?
— Oh,  Blejk  ima  bar  tuce  baštovana,  zar  ne,  ljubavi?  — 
obratila mu se Vivijan mazno.
  Katarina oseti žestoku ljubomoru. Poželela je da joj baci bilo 
šta u lice, no, snagom volje opet je potisnula tu želju.
— Moji roditelji imaju baštu koja je daleko manja od vaše — 
nastavio  je  Lari.  — Naravno,  nema  ni  letnjikovca,  ni  toliko 



mnogo raznog cveća. Tata voli ruže.
Blejk upali cigaretu i nasloni se lenjo na naslon svoje stolice. 
Posmatrao je podrugljivo mlađeg čoveka.
— Da  li  i  vi  gajite  ruže?  Ili,  pak,  pomažete  svojim 
roditeljima  na  neki  drugi  način?  Možda  pomažete  mami  da 
opere sudove ili da plete?
— Blejk! — pobuni se Katarina žestoko.
 Nije je ni pogledao. Njegova kompletna pažnja bila je upućena 
Lariju, koji je pocrveneo od stida i gneva. No, trudio se da ne 
reaguje  na  Blejkovo  izazivanje.  Očigledno,  Blejk  je  hteo  da 
njemu bude neprijatno.
— Da li pomažete svojim roditeljima? — insistirao je Bleik.
Lari je spustio svoju šolju s kafom na sto i pogledao ga.
— Ja pišem knjige, gospodine Hamiltone — odgovorio mu je 
kruto.
— O čemu? — upita ga Blejk pretvarajući se namerno da ga 
to interesuje.
— O razmetljivim magarcima, uglavnom — odgovorio mu 
je Lari hrabro, gledajući ga pravo u oči.
Blejk ga pogleda naglo. U pogledi videla se opasnost.
— Da li vi to nagoveštavate nešto, gospodine Donovane? Da 
li možda ciljate na nešto odredeno?
— Pa, ako se neko uklapa .. .
— Prestanite! — vrisnula je Katarina. — Prestani, Blejk! Od 
kako je Lari došao, stalno pokušavaš da ga na neki nač— in 
poniziš i uvrediš! Da li baš moraš da se ponašaš tako?!
Ćuti! — rekao joj je hladno.
— Užasan si,  Blejk — prošaputala je potreseno. — Lari je 
naš gost i trebalo bi...
— Nije moj gost — prekinuo je, gledajuć— i Larija  koji  je 
sada stajao.
— U pravu ste — rekao je Lari narogušeno, a onda se okrete 
prema  Katarini.  —  Dodi  da  porazgovaramo  dok  se  budem 
pakovao.
  Izašao je iz sobe, s Katarina se okrete prema Blejku.



— Ako on ode, i ja ću otići s njim. Blejk! — prosiktala je.
— To ti samo misliš — odgovorio joj je tihim glasom koji je 
negoveštavao buru.
— Videćemo — zagušili su je jecaji.
Katarinino  preklinjanje  nije  uspelo  da  izmeni  Larijevu  od- 
luku. Spakovao je brzo svoje stvari, a onda, krenuo je da po- 
zove taksi. Baš u tom trenutku Dik Lids je došao.
— Vivijan želi da kupi nešto u Čarlstonu — rekao im je.
— Pošto se reka povukla, prolaz je bezbedan. I ja bih pošao s 
njom. Filip će nas voziti. Vi biste, Lari, mogli da pođete s nama. 
Biće nam drago da vam učinimo uslugu.
— Hvala vam — osmehnuo se Lari zahvalno, a onda se naže 
i poljubi Katarinu u obraz. — Izvini, dušo. Volim te mnogo, ali, 
ne dovoljno da bih trpeo ćudi tvog staratelja.
  Katarina se ukočila.
— Žao mi je što je ispalo ovako. Pozdravi svoju sestru.
 Klimnuo je glavom i otišao.
 Gledala je za njim, dok je odlazio, osećajući da nešto gubi. Sve 
se dogodilo tako brzo. Još uvek nije mogla da poveruje da se to 
dogodilo. U glavi joj je bubnjalo. Pokušala je da se seti nekog 
razloga za  Blejkovo ponašanje.  Očigledno,  od samog početka 
trudio se da pokvari prijateljstvo između nje i Larija. Ali, zašto? 
On je imao svoju Vivijan. Mrzela ga je. Moraće nekako da se 
izvuče ispod njegove stege. ..
  Ostala je u svojoj sobi dokle god nije čula da su kola otišla. 
Blejk nije bio nigde u kući, tako da je poverovala da je otišao s 
njima.
  Izašla je u baštu da se prošeta. Uputila se prema letnjikovcu 
gde je oduvek nalazila mira i utehe. Trava i žbunje bili su još 
uvek mokri od jučerašnje kiše, ali, unutra, u letnjikovcu, bilo je 
suvo i prijatno.
  Sela je na udobne jastuke i pogledala oko sebe. Mada nije bila 
sezona,  ruže  i  azaleje  bile  su  u  punom  cvetu.  Bele  ruže  su 
najlepše. Zatvorila je oči i počela da uživa u mirisima koji su 
dopirali do nje, povetarcu i prijatnom, septembarskom danu.



— Da li se duriš?

 Poskočila je kada je čula Blejkov duboki, prijatni glas. Ugledala 
ga je na samom ulazu u tu malu građevinu. Cigareta mu je bila 
u ustima.
— Zar ti nije bilo dovoljno za jedno jutro? — upitala ga je 
ljutito.
— Pa, šta sam učinio? — podigao je obrve.  — Nisam mu 
rekao da ode.
— Nisi  —  složila  se  žestoko.  —  Napravio  si  samo  takvu 
situaciju, da je bilo nemoguće da ostane i da sačuva svoj ponos.
— U svakom sluč— aju, gubitak nije veliki — slegao je ra- 
menima.
— Za tebe — dodala je. — Tvoja devojka još uvek je ovde.
Posmatrao je pažljivo nekoliko trenutaka.
— Da, ona je još uvek tu — klimnuo je glavom.
— Naravno, ona je tvoja gošća — nasmejala se ogorčeno.
Prišao joj je i stao sasvim kraj nje.
— Da li  bi  zaista  poželela  mladića koji se plaši mene? — 
upitao je.
— Ne — priznala mu je. — Volela bih nekog ko bi bio jači 
od tebe i ko bi te dobro izbatinao.
Osmehnuo se zadovoljno.
— Zašto  mu  nisi  dozvolio da ostane, Blejk? On  ti nije 
smetao — rekla mu je ogorčeno.
—Nije  mi  smetao?  —  izvađio  je  cigaretu  iz  usta  i  bacio  je 
napolje na viazun šJjunak. — Ta neruzumna budala dozvolio ti 
je  da  voziš  po  onakvom  pijusku!  Trebaio  je  noge  da  mu 
poiormm!
— To su bila moja kola — branila je Katarina Larija. — Nije 
mogao da mi naredi da mu prepustim voian.
— Ja  bih  mogao  da  sam  bio  na  njegovom  mestu  — 
odgovorio joj je grubo. — I to bih i učinio.
  Nije mogla da potisne osmeh. To je bilo tačno ono o čemu je 
ona razmisljala, aok se vraćala kući.



— I  sama  sam požeiela  u  izvesnim trenucima  da  si  ti  sa 
mnom — rekla mu je tiho.
  Nije  joj  odgovorio,  a  kad  ga  je  pogledala,  lice  mu  je  bilo 
ukočeno na veoma čudan način.
— Nije trebalo da se brineš — nastavila je zbunjeno, svesna 
iznenadne napetosti koja se Stvorila između njih dvoje. — Ti si 
me učio da vozim. Zar se ne sećaš?
— Sve čega sam se setio u tim trenucima bilo je da si ti u 
opasnosti i da si s jednim nezrelim čovekom, koji ne zna da se 
pobrine  o  tebi  — odgovorio  joj  je  kruto.  — Da  ti  se  nešto 
dogodilo, ja bih ga ubio.
Nije povisio glas, ali, reči su imale takav efekat, kao da je vikao 
iz sveg glasa.
— Kako možeš da kažeš nešto tako surovo? — pogledala ga 
je prekorno.
Nije se osmehivao. Njegove tamne oči suzile su se i gledale je 
pogledom od koga je podilazila jeza.
— Oduvek sam bio surov prema tebi.  Zar tek sada to za- 
pažaš?
 Gledala  ga  je  nemo,  zbunjena  njegovim  rečima  i  snagom 
emocija u njima. Njene usne razdvojile su se jedva primetno, a 
pogled joj je bio žainteresovan i nežan.
 Blejk  je  prebacio  svoju  snažnu  ruku  preko  naslona  njenog 
sedišta,  a oči su mu se spustile na njene usne. Ovim postup- 
kom približip joj se sasvim. Bio je toliko blizu da je osećala čisti, 
muški  miris  poinešan  s  mifisom  skupocenog  losiona  nakon 
brijaiija. Osećala je i toplinu njegovog tela.
— Blejk — prošaputala je, prepuštajući mu se bez reči, bez 
razmišijanja, svesna samo ogromne čežnje za njim.
  Spustio je svoju glavu i  dotakao ovlaš njene uiie.  Bio je to 
dodir koji je ubrzao njen pulsl i dah. Odmakao se od nje i ona 
podiže  ruku da bi  pomilovao svojim prstima njegove snažne 
usne.  Osećanja  koja  su  lebdela  između  njih  u  tišini  bila  su 
remećena samo šaputanjem povetarca i pesmom ptica, koja je 
dopirala iz daljine.



Pomerio je svoje usne i stisnuo njima nežno njen prst ko- jim ih 
je milovala. Pogledala ga je pravo u oči i pročitala uz- buđenje u 
njima.
Zagledao se u njeno zažareno lice.
— Ustani,  Katarina  — rekao  joj  je  konačno.  — Hoću da 
osetim tvoje telo uz moje.

  Kao opčinjena,  poslušala ga je.  Privukao je sasvim uz sebe, 
tako  da  je  osećala  njegove  snažne  bokove  i  mišićave  grudi. 
Njene meke grudi naslanjale su se na njegove snažne, koje su joj 
se činile kao neprobojan zid.
 Palcem svoje ruke pomiiovao je njene usne i posmatrao je Kuo 
da je hteo da ih nikad ne zaboravi.
— Da li se plašiš? — upitao je čudnim muklim glasom.
Odmahnuia je glavom i susrela se hrabro s njegovim pogledom 
u kome su se videle glad i potreba.
— Prošlog puta ...
— Ovog puta neće biti onako kako je bilo prošlog puta — 
prekinuo je zadihano. — Kejt...
 Njene nežne usne razdvojile su se kad su se srele s njegovim. 
Obavila  mu  je  ruke  oko  vrat..,  uzvraćajući  mu  groznitavo, 
trudeći  se  da mu pokaže da može da bude baš  onakva žena 
kakvu on želi.
 Uhvatio je njenu gustu kosu na potiljku i primorao je svo- jim 
usnama da otvori svoje još više. Poljubac je postajao sve prisniji. 
Katarina  je  podrhtavala.  Osetila  je  njegove  ruke  na  svojim 
bokovima.  Godio  joj  je  taj  dodir.  Jeknula  je  tiho  kad  joj  je 
zavukao  ruke  ispod  lakog  džempera  i  kad  je  dotakao  njenu 
baršunastu kožu.
— Ne nosiš grudnjak? — promrmljao je kraj njenih usana.
Pocrvenela je zbog tog prisnog pitanja. Iznenada, uhvatila ga je 
za ruke i zaustavila ih kad su krenule dalje.
— Blejk ... — protestovala je.
Nasmejao se i spustio svoje ruke do njenog struka.
— Rekla si mi da se ne plašiš — podsetio je.



Spustila je pogled na njegove grudi.
— Zar moraš da mi se podsmevaš? — upitala ga je uvređeno. 
— Ja nisam baš iskusna.
— To je očigledno — smejao se nežno. — Da imaš imalo 
iskustva, ti se ne bi prilepila uz muškarca kao flaster čim te on 
poljubi. Da sam mlađi deset godina, ne verujem da bih mogao 
da se uzdržim.
Pocrvenela je kao bulka.
Uhvatio je za ruku i stavio je na svoje grudi.
— Da li osećaš? — upitao je tiho, misleći na snažno kucanje 
srca. — Čim te dotaknem, krv mi pojuri brže i zagreja se do 
ključanja, Kejt.
  Izgubila se u njegovim tamnim očima i nežnom glasu. Ruka 
joj  je  bila  zavučena  u  njegovu  košulju  gde  je  on  ostavio. 
Dopadalo joj se da dodiruje to mišićavo telo, sećajući se jasno, 
tog trenutka, kako je on izgledao one noći s Džesikom.
— Ja  nisam nikad  .  .  .  ovaj  .  ..  doticala  nekog  ovako  — 
prošaputala je. — Nikad nisam to ni poželela do sada.
Njegove  csne  dotakle  su  njeno  čelo.  Dah  mu je  bio  topao  I 
neravnomeran,  dok  je  ona  milovala  svojim  pustima  njegove 
mišićave grudi.
Podigla je svoje lice prema njegovom i zagledala mu se u oči.
— Blejk, ja . . . ja osećam . ..
Stavio je svoj prst nežno na njene usne.
— Poijubi me — šapnuo joj je. — Nemoj da razmišljaš, niti 
da govoriš. Samo me poijubi.
  Njegove usne dražile su njene nežno, izazivajući talase želje u 
njoj.
  Stala je na prste da bi mu bila bliže i da bi mu pomogla da 
lakše dođe do nje. Razdvajala je svoje usne pod njegovima, dok 
je poljubac postajao sve strasniji. Osećala je njegove ruke ispod 
svog džempera, ali, ovog puta nije ga zaustavila.
  Palčevima svojih ruku prešao je nežno preko obline njenih 
grudi i Katarina se skamenila instinktivno zbog tog novog do- 
življaja.



— Sve  je  u  redu  —  prošaputao  je  kraj  njenih  usana.  — 
Nemoj da se udaljiš od mene.
— To . . . to je nešto novo — gledala ga je zainteresovano i 
pomalo uplašeno.
— Sta je novo? Da te neko ovako dodiruje ili da te ja ova- ko 
dodirujem? — upitao je tiho.
— I jedno i drugo — priznala mu je.
Njegovi prsti krenuli su naviše. Posmatrao je njeno lice kad je 
pronašao  njene  čvrste  grudi  i  kad  ih  je  pomilovao  než-  no, 
uzbudljivim pokretima svojih toplih ruku.
— Kako ti  se  dopada ovo,  Kejt?  — pitao je  svojim dubo- 
kim, uzbuđenim glasom. — Sviđa ti se, zar ne?
— Ne bi trebalo da ti dozvolim ... — započ— ela je nemoć—

no.
— Ne, ne bi trebaio da mi dozvoliš -— složio se. — Hajde, 
kaži mi da prestanem. Kaži mi da ti se ovo ne dopada.
— Volela bih . . . da mogu — prošaputala je.
Njegove usne bile su na njenim zatvorenim očnim kapcima, na 
njenom nosu i jagodicama, dok su mu ruke lutale zavodlji- vo 
po njenoj nagoj koži.
Zaustavio je usne na njenima i stisnuo ih nežno svojim zubima. 
Ovaj gest izazvao je novi talas uzbuđenja u njoj. Uči- nilo joj se 
da će početi da vrišti od uzbuđenja koje je zahvatilo.
— Oh, zaboga, kako si divna — šaputao joj je požudno kraj 
uha. — Nežna si kao šapat. Uživam da te dodirujem.
Njeni prsti zavukli su se u malje na njegovim grudima.
— Dugo sam maštala kako bi to izgledalo s tobom — pro- 
mrmljala je uzbuđeno. — Još od one noći, kad sam te videla s 
Džesikom, pitala sam se ...
— Znam — odgovorio joj  je šapatom. — Video sam to u 
tvojim očima. Izbezumljivalo me je to što sam se i ja pitao kako 
bi to izgledalo s tobom. Ali, bila si suviše mlada...
— Blejk ... — započela je neodlučno.
— Šta hoćeš, Kejt? Pitaj me slobodno. Nema stvari za kojn 
ne možeš da me pitaš.



  Njeno  telo  izvilo  se  strasno  prema  njegovom. Osećala  je 
neizdrživu želju, ali, nije znala kako to da mu kaže. Kako da mu 
keže ite želi i šts oseća? Još nikad se nije osećala ovako.
— Ne znam kako da ti kažem — priznala mu je zaneseno. 
— Blejk ... molim te ...
Podigao je u svoje naručje bez reči i stavio je na meke jastuke 
na klupi. Tada je seo kraj nje. U njegovim očima bilo je nečega 
što nikad do sada nije videla. Sada je počela da upoznaje Blejka 
kao Ijubavnika. Pogledala ga ie zbunjeno, a onda pocrvene.
— Neću te povrediti — rekao joj je nežno.
— Znam — gledvila ga je s puno poverenja.
 Spustio se kraj nje i prebacio svoje telo preno njenog. Položaj u 
kome su se našli  bio je veoma prisan Njihove nosa.  kukovi i 
grudi doticali su se.
— Da li sam ti težak, Kejt? — pomilovao je po licu.
Pocrvenela je zbog njegovog pitanja, ali nije sklonila pogled.
— Nisi — odgovorila mu je.
— Skini džemper — rekao joj je tiho.
— Blejk ...
— Ti želiš to isto koliko i ja želim — nastavio je zadihano. 
— Skini ga, Kejt, a onda ćeš mi pomoći da ja skinem košulju.
Gledala ga je pravo u oči. Podrhtavala je. Želela ga je svakom 
svojom  ćelijom,  ali,  on  je  predlagao  intimnost  koju  ona  još 
nikad do sada nije doživela. Ako se to dogodi povratka nema.
— To je ...  ovaj...  hoću da kažem, ja  nikad .  Počela je  da 
muca.
Dotakao je niene usne nežno svojima, a onda poče da ih miluje 
svojim jezikom.
— Zar ne želiš da me osetiš u potpunosti, Kejt? Bilo bi nam 
još lepše, kad nas odeća ne bi delila.
Uzdahnula je pod njegovim izazovnim usnama.
— Da — jeknula ie tiho. — Oh, Blejk, da, da ...!
— Pomozi mi — prošaputao je.
 Drhtavim rukama raskopčala je njegovu košulju, a zatrm mu je 
pomogla  da  je  skine.  Osećala  je  njegove  snažrie  torle  mišiće 



ispod gustih malja koje su ih prekrivale. Pomilovala je te grudi, 
uživajući  u  tom  senzualnom  kontaktu.  Srce  joj  je  kucalo 
snažno.
— A sada, red je na tebe,  ljubavi — nastavio je blago. — 
Nemoj da se plašiš. Rekao sam ti da te neću povrediti, niti pri- 
siliti na ono što ti ne želiš. Hajde, Kejt. . .
 Skinula je poslušno džemper i otkrila svoje čvrste, oble grudi. 
Osetila je njegovo zadovoljstvo. Spustio se ponovo prema njoj. 
Njene nabrekle grudi izgubile su se u gustim maljama njegovih. 
Njihov  kontakt  bio  je  prisan  i  čaroban.  Uzdahnula  je 
zadovoljno.
— Oh, kako nam je lepo, Kejt — prošaputao je strasno.
Njeni prsti zadržali su se na njegovom potiljku. Doticala ga je 
lako,  želeći  samo  da  ga  oseti.  Uzbuđenje  je  raslo  sve  više. 
Osećala je da joj ponestaje daha.
—Tako si... tako si topao — šapnula mu je kraj uha.
— Topao sam, jer gorim — rekao joj je.
Podigao je glavu i zagledao joj se u oči, dok mu je telo ostalo u 
prisnom keataktu s njenim.
— Sve  je u redu  —  smirivao  je  kad  je  osetio  da  se  ona 
ukočila.  — Sada  te  osećam  u  potpunosti  kao  i  ti  mene.  Ne 
možemo  da  sakrijemo  ništa  jedno  od  drugoga  kadse  ovako 
dotičemo, Kejt, zar ne? Ti znaš koliko te ja želim. Da li sam u 
pravu?
 Neizmerno zadovoljstvo zahvatilo je njeno mlado telo, kao da 
je tek tog trenutka postala svesna razlike između njigova dva 
tela.sva strast, koja je bila potisnuta u njoj do ovog trenutka, 
buknula je.
 Pomilovala  je  drhtavim prstima  njegovo  lice,  svesnija  nego 
ikad ranije topline i snage njegovog tela i njegovih ruku, koje 
su doticale i milovale nežno njenu nagotu.
 Zagrlila  ga je požudno kad je spustio ponovo svoje usne na 
njene. Razdvojila je spremno svoje usne, prihvatajući željno taj 
poljubac. Njegove ruke zavukle su se ispod njenih kukova da bi 
prihvatili njeno telo još prisniji uz njegovo. Stiskao je snažno. 



Osećala je njegovu želju. Izvijala se željno u njegovom zagrljaju, 
upijajući  se  u  njegovo  telo.  Ječala  je  od  želje.  Zadrhtao  je 
čitavim telom.
— Nemoj to da radiš — prošaputao joj je kraj usana. — Više 
nisam  u  prvoj  mladosti  i  ne  mogu  da  garantujem  da  neću 
izgubiti glavu.
— Dopada mi se da ležim s tobom ovako — govorila mu
je u zanosu.
— I  meni  se  dopada  —  promrmljao  je.  —  Poljubi  me, 
dušo . . .
Nije joi bile važno zašto se sve evo događalo, niti  šta će biti 
sutra. Bilo joj je divno i htela je da uživa u svakom trenutku i 
dodirima koji su je pekli i godili  joj beskrajno. Želela je da se 
ovo nikad ne završi. Kad bi mogla da provede ceo život u tom 
snažnom, uzbudljivom zagrljaju!
Uhvatio  je  iznenada  za  ruke  i  uklonio  ih  sa  svog  vrata. 
Pogledao je kao da je tek tog trenutka shvato šta se dogaša, a da 
je  do  tada  bio  nesvestan  svojih  postupaka.  Odmahnuo  je 
nekoliko puta glavom. Ustao je naglo i obukao svoju košulju. 
Okrenuo je  leđa  Katarini.  Ona  se  borila  zbunjeno  sa  svojim 
džemperom.  Gledala  je  s  nevericom  njegova  široka  pleća. 
Zaboravila  je  sve  što  se  dogodio  pre  samo  sat  vremena, 
zaboravila je gnev, koji je osećala prema njemu. Zaboravila je 
čak i na Vivijan.
 Kako je mogla da dozvoli da se sve ovo dogodi?!
Okrenuo se naglo pram njoj i zapazio taj šokirani izraz njenog 
lica. Osmehnuo se podrugljivo.

— A sada, kaži mi, da li ti nedostaje Donovan? — obratio joj 
se ledenim glssom.
  Dotakla je jezikom svoje natekle usne. Činilo joj se da jošuvek 
oseća njegove usne na svojima. Ali,  oči  su joj  izražavale bol, 
koji je zahvatio.

— Da li se sve dogodilo zbog toga? — prošaputala je užas- 



nuto.
Stavio je ruke u džepove. Lice mu je bilo okorelije nego ikad.
— Ili  to  bilo  ...  zato  što  nećeš  da  dozvoliš  da  pripadnem 
nekom drugom čoveku? — nastavila je.
— Zar misliš da sam te odgajio s namerom da te odvučem u 
krevet onog trenutka kad budeš dovoljno zrela za to? Mogu da 
imam žena, koliko god poželim, Kejt.
— Ali, sada, malo pre ...
— U redu,  želim te  — priznao je.  — Želim te  već  dosta 
dugo. No., to ne znači da će se išta dogoditi između nas dvoje. 
Pre nekoliko trenutaka izgubio sam glavu, ali, to ne znači da 
imam planove s tobom u tom pravcu.
 Naravno da nema. Kako bi mogao da ima takve planove, kad 
je, takoreći, veren s Vivijan?
— Ne brini se — rekla mu je ogorčeno. — Ni ovog puta ne 
očekujem od tebe nečto više od onoga što si  spreman da mi 
pružiš. Neću protumačiti pogrešno tvoj bezazleni postupak.
Poslednju rečenicu izgovorila je s puno ironije.
— Šta si htela time da kažeš? — pogledao je iznenađeno.
— To si rekao Viviian, zar ne? — upitala ga je slomljeno, 
polazeći napolje. — Plašio si se da ja ne protumačim pogrešno 
ono što se dogodilo pre neku noć i  da ne očekujem ništa od 
tebe. Ja nisam dete, Blejk. Znam da muškarca može da privuče 
žena  i  da  bude  s  njom,  a  da  mu  se  ona  čak  i  ne  dopada. 
Naravno, u takvim slučajevima nema ni pomena o ljubavi. 
— O čemu to pričaš?— sevnuo je očima.
— Vivijan  mi  je  rekla  juče  koliko  se  ti  kajep  zbog  svog 
postupka prema meni pre neku noć—objasnila mu je  smireno.
— Vivijan ti je to rekla? — upitao je iznenađeno.
— Ne, to sam ja izmislilaa da bih se zabavljala — prasnula
je.
— Kejt. . .
— Nemoj da me zoveš Kejt! — praskala je i dalje osećajući 
da us suze počele da joj se slivaju niz obraze. – Mrzim te! Naći 
ću posao i  iznajmiću stan! Možeš da dovodiš svoju Vivijan u 



ovaj letnjikovac i da s njom vodiš ljubav tu! Mene više ntkad 
nećeš dotaći!
Okrenula se i pobegla od njega. Trčala je kao da je neko juri. 
Htela je da ode što pre od Blejka i da se sakrije u svoju sobu i da 
se na miru isplače.
Zaključala je vrata svoje sobe i bacila se na krevet. Plakala je 
neutešno. Sada joj je bilo sve jasno. Volela je Blejka! Više ga nije 
volela  kao  svog  staratelja  i  zaštitnika.  Volela  ga  je  kao 
muškarca. Jedva je mogla da poveruje da joj se to dogodilo.
Zašto? Zašto je moralo baš tako nešto da joj se dogodi? Zaljubila 
se u Blejka, a on će se oženiti s Vivijan. Zatvarala je oči od bola. 
Vivijan će živeti s njim, milovati to snažno telo i  ljubiti  one 
senzualne usne ...
Bol je bio neizdrživ. Mora da pobegne što pre odavde. Na- ći će 
posao  i  otići.  Sedela  je  na  krevetu  i  brisala  suze  koje  nisu 
prestajale da teku. Ne, neće moći da živi ovde s Blejkom i nje- 
govom ženom!

                          VII

Zakasnila je namerno na doručak i kad je sišla dole, nadala se 
da je Blejk već otišao.
 Mod  je  upravo  pružala  Filipu  parče  tosta  s  buterom.  Po- 
gledala je iznenađeno prema Katarini. Katarinina kosa bila je 
podignuta u punđu imala je belu bluzu zakopčanu do vrata i 
sivu, usku suknju. Delovala je strogo poslovno.
— Gde su ti  one tvoje  lepe haljine? — upitao je Filip.  — 
Deluješ mi veoma strogo u toj odeći.
— Idem da nađem posao — osmehnula se hladno.
Mod je prestala da žvaće. Gledala je zapanjeno.
— Posao? Šta nameravaš da radiš, Katarina?
— Zavisi  šta  ću pronaći  — odgovorila  joj  je  Katarina ne- 
pokolebljivo. — Nema svrhe da raspravljamo o tome, Mod.
— Nisam ni  nameravaia  da  raspravljam s  tobom  o  tome, 



dušo — rekia joj je Mod. — Interesuje me samo kako zamiš- 
Ijaš da to saopštiš Blejku.
— Već mi je to saopštila — rekao im je Blejk, koji se u tom 
trenutku pojavio na vratima. — Hajdemo, Kejt.
 Bio je obučen u sivo odelo od tvida s belom košuljom koja je 
isticala njegov tamni ten.
 Sedela  je  i  gledala  ga,  podrhtavajući  od  emocija  koje  su  je 
obuzimale. Njene krupne, zelene oči preklinjale su ga, mada je 
znala  da  neće  imati  snage  da  mu  se  odupre.  Sva  njena  od- 
lučnost nestala je kad se suočila s Bleikom.
— Nije doručkovala — rekao je Filip.
— Treba  da  nauči  da  silazi  na  vreme  na  doručak  — od- 
govorio je Blejk, gledajući preteći svog mlađeg brata.
— Samo sam primetio — pravdao se Filip.
— Hajdemo, Kejt — pozvao je Blejk oštro.
Ustala  je,  ostavljajući  šolju  tople  kafe  i  netaknut  doručak  n 
tanjiru.
— Kuda idemo? — upitala ga je kad su izašli u hol.
— Na posao, naravno — podigao je obrve i otvorio izlazna 
vrata.
— Ali, ja još nemam posao.
— Imaš ga.
— Kakav posao? — trgla se iznenađeno.
— Bićeš moja sekretarica.
— Da li sam te dobro čula? — gledala ga je s nevericom.
— Da, čula si me dobro — potvrdio je kad su seli u kola.
— Ali, Blejk, ja ne mogu da radim za tebe — protestovala je.
— Zašto?
— Ne znam da kucam na mašini dovoljno brzo — pokušala 
je  da  nađe  bilo  kakav  izgovor,  svesna  da  bi  njegova 
svakodnevna blinina bila ravna agoniji za nju.
— Kucaš sasvim prosečno. To će mi odgovarati savršeno — 
odgovorio joj je. — Rekla si da želiš posao, zar ne?
Posmatrala je kola koja su prolazila pored njih, ne zapažajući, u 
stvari, ništa.



— Gde je Vivijan danas? — upitala ga je tiho. — Vas dvoje 
izašli ste sinoć, zar ne?
— Da, izašli smo — rekao je nezainteresovano.
— To se mene ne tiče, naravno — dodala je kruto, izbega- 
vajući njegov pogled.
Samo se osmehnuo i nastavio da motri put ispred sebe.
Ušla je u njegovu raskošnu kancelariju. Bila je već bezbroj puta 
tu,  ali,  nikad  kao  jedan  od  zaposlenih.  Ovo  je  bio  sasvim 
drugačiji osećaj. Pogled joj se zadrža na slici iznad kamina. Bila 
je  to  ogromna,  peščana  plaža  s  drvoredom  palmi  i 
najrazličitijim bojama koje su dočaravale zalazak sunca. U po- 
zadini, nazirali su se obrisi žene i muškarca.
— Da li ti se dopada? — upitao je dok je čitao poruku, koju 
je našao na svom stolu.
— To je Sent Martin, zar ne? — pogledala ga je ozareno.
— U pravu si — klimnuo je glavom. — No, nije čudo što si 
prepoznala to mesto. Na tvoj osamnaesti rođendan popili smo 
bocu šampanjca ispog tog drveća. Morao sam da te odnesem u 
svom naručju u kuću.
Nasmejala se kad se setila te noći. Bila je divna noć. Kraj nje je 
bio Blejk. Razgovarali su mnogo i pili šampanjac. Mod i Filip 
bili su za to vreme u kockarnici. Naravno, izgubiii su novac.
— Bila  je  to  najlepša  rođendanska  zabava  koju  sam  ikad 
imala — rekla je. — Nas dvoje nismo se nijednom sukobili.
— Da li bi volela opet da ideš tamo? — upitao je iznenada.
— Kada? — okrenula se naglo prema njemu.
— Sledeće nedelje. Imam nekog posla na Haitiju — objasnio 
joj je. — Mogli bismo da odsednemo u Sent Martinu, a ja bih 
odatle otišao na Haiti.  Vi ne biste morali da idete sa mnom. 
Sačekali biste me na Sent Martinu.
— Mi? — iznenadiia se.
— Vivijan i Dik pošli bi takođe — objasnio je. — To će biti 
moj poslednji pokušaj da postignem kooperaciju s njim.
— I s njom? — pitala ga je ogorčenije  nego što je naine- 
revala.



Nastala je duga pauza.
— Mislio  sam da si  do sada saznala  zašto Je  ona došla  —
rekao joj je konačno.
Spustila je pogled zamišljeno i utučeno.
— Da — proišaputala je. — Znaa zašto je došla. Da li će još 
neko poći s nama? Možda Filip?
— Filip? — pogledao je oštro. — Šta se događa između tebe i 
Filipa, Katarina?
— Ništa  —  odgovorila  mu  je.  —  Nas  dvoje  jednostavno 
osećamo se prijatno kad smo zajedno.
— Svakako, povešćemo Filipa — odgovorio joj je hladno. — 
Biće ti potrebno društvo za igru.
— Ja nisam dete, Blejk — rekla mu je ljutito.
— I ti i Filip ste deca.
— Juče se  nisi  ponašao prema meni  kao prema detetu — 
podsetila ga je.
— Ni ti se juče nisi ponašala kao dete — osmehnuo se iz- 
nenada.
Gledao je  drsko od glave do pete.  Osetila  je da je  počela  da 
crveni.  Setila  se  topline  njegovog  tela  i  zadovoljstva  koje  je 
osećala dolc su im se tela doticala.
-— Filip — smejao se Blejk prezrivo. — Izgoreo bi s tobom. 
Suviše si strasna za njega, kao i za Donovana.
— Blejk! — uzviknula je zbunjeno.
— Pa,  to  je  istina  — gledao je  pogledom,  koji  je  govorio 
jasno da se prisećao jučerašnjih trenutaka i zadovoljstva koje su 
delili. — Jedva sam spavao prošle noći. Osećao sam tvoje ruke 
na svom telu, doticala si me ... tvoje telo bilo je meko kao svila i 
uvijalo se oko mene. Mlada si i neiskusna, ali, u tebi je puno 
strasti.  Kad jednom prestaneš da potiskuješ svoju strast,  bićeš 
divna žena.
— Ne potiskujem je  ja...  — promucala  je  pre  nego što  je 
shvatila šta govori.
Stajala je i posmatrala ga. Iznenada, bila je nemoćna. Sećanje na 
dodir njegovih ruku izazivalo je snažne emocije. Želela je da ga 



dotakne,  da  oseti  njegov  zagrljaj,  da  oseti  njegove  usne  na 
svojima . .. Pročitao je tačno šta se događalo u njoj. Oči su mu 
potamnele od želje dok joj je prilazio. Između njih dvoje nije 
moglo da bude tajni. Zelja je bila suviše jaka i obostrana.
Zagrlio je oko struka i privukao k sebi. Prepustila se uživanju. 
Godilo joj je da dotiče njegovo snažno telo. Podigla je svoje lice 
prema njegovom. Spuštao je polako glavu, Podrhtavala je dok je 
čekala uzbudljivi trenutak da im se usne spoje.
  Poljubac je bio požudan i  grub. Zagrlila  ga je,  razdvajajući 
svoje usne pod njegovima.
— Blejk — prošaputala je grčevito.
Njegova ruka pomerila se s njenog struka i popela se na njene 
grudi.
— Nalaziš  se  u  mojoj  krvi,  Kejt  i  deluješ  kao  otrov  — 
prošaputao je muklo. — Jedino o čemu sada mogu da razmiš- 
ljam to je kako se osećaš u mom zagrljaju. Da li se sećaš kako je 
bilo juče? Tvoje gole grudi doticale su moje. Nije bilo ničega 
između naših tela...

— Oh, nemoj!  — promrmljala  je  bespomoćno.  — To nije 
pošteno .. .
— Zašto? — upitao je. — Kaži mi da ti se nije dopalo ono 
Sto se dogodilo u letnjikovcu. Kaži mi da ti nije bilo žao kad se 
sve završiloi da nisi čeznula za mnom kao ja za tobom.
  Nije mogla da mu kaže to što je zahtevao od nje, jer, želela ga 
je i to se videlo na njenom licu i u očima.
— Voleo bih da pođem sam s tobom, Kejt. Da li to znaš?
— pitao je zadihano. — Samo nas dvoje. Odveo bih te noću 
na plažu, skinuo bih te i stavio te na pesak, a onda bih dotakae 
svaki santimetar tvog tela svojim usnama.
— Ja . . . ovaj . . . ne bih . . .
— Znaš dobro da bi — prekinuo je strasnim poljupcem.
Spustio je svoje ruke na njene kukove i privukao je snažno k 
sebi. Osećala je da je želi i to je raspaljivalo još žešću vatru u 



njoj.
— Da li me želiš, Kejt? — čula je njegov zadihani šapat.
— Ja te želim više od ičega. Nije trebalo da dozvolim sebi da 
te dotaknem. Sada mislim samo na tebe i na to koliko te želim. 
Poljubi me, ljubavi. Poljubi me . . .
Učinila  je  to,  jer,  tog  trenutka  želela  je  samo  njegove  usne. 
Poljubac je trajao dugo. Blejkove ruke milovale su strasne njeno 
telo, a njegove usne uzimaie su sve što su njene usne mogle da 
mu ponude. Činilo joj se da je prošlo mnogo vremena kad je 
odmakao  od  sebe  i  zagledao  joj  se  u  oči.  Gledali  su  se 
kaoopčinjeni.  Njihove oči govorile su umesto reči.  Bile su to 
najnežnije poruke.
 Najednom,  vrata  su  se  otvorila.  Vivijanin  glas  prekinue  je 
čaroliju trenutka.
— Oh, zdravo — pozdravila ih je podozrivo. — Nadam se 
da ne prekidam nešto značajno?
— Naravno da ne prekidaš ništa značajno — osmehnuo joj 
se Blejk sasvim sigurno i pribrano. — Obećao sam ti da ću te 
voditi u obilazak. Hajdemo, Kejt. I ti ćeš s nama.
 Još uvek je podrhtavala. Poželela je da odbije poziv, ali, Vivijan 
je već gledala sumnjičavo. Nije se usudila da odbije.
 Poveo  ih  je  da  obiđu  fabriku  tekstila.  Objašnjavao  im  je 
detaljno  proces  proizvodnje.  Katarina  je  slušala  zaintereseva- 
no, mada joj sve to nije bilo nepoznato i novo. Dolazila je če- 
sto ovamo s Blejkom ili  Filipom. Ali,  uvek je otkrivala nešto 
novo, a ovog puta, Blejk se trudio da ih upozna detaljno s ce- 
lim procesom. No, Vivijan se dosađivala. Jedina pitanja keia je 
postavliala odnosila su se na zaradu.
 Nakon  obilaska,  Vivijan  je  predložila  Blejku  da  je  odvede 
negde  da  popiju  kafu.  Katarina  je  ostala  da  otkuca  pisma, 
koristeći diktafon. Naravno, Vivijan je doručkovala kod kuće i 
sada  ide  još  i  na  kafu,  a  možda  i  kolače,  pomisli  Katarina 
ogorčeno. A njoj nije dozvolio da doručkuje i sada joj je naredio 
da ostane tu i da radi.
 Njenog ogorčenja nestalo je kad se Blejk vratio kroz pola sata i 



doneo joj sveže krofne i kafu.
— Doručak — rekao joj je — Koliko se sećam, zbog mene si 
propustila da doručkuješ danas.
— Hvala ti, Blejk — osmehnula se zadovoljno.
— Da li imaš nekih problema s diktafonorn? — upita je.
— Sve je u redu, sem tvog načina govora — nasmejala se.
— To  ne  mogu  da  promenim.  Nemoj  ni  očekivati  da  se 
promenim, Kejt — podigao je obrve.
— Oh, naravno da ne očekujem. Ne verujem da postoji do- 
voljno hrabra žena, koja bi se usudila da to pokuša — odgo- 
vorila mu je, a onda nastavila s kucanjem.
 Radno  vreme  bilo  je  već  pri  kraju,  kad  je  Filip  došao u 
kancelariju da potraži Blejka. Naslonio se rukama na Katarinin 
sto i pogledao hrpu pisama ispred nje.
— Crnčiš, koliko vidim — zadirkivao je.
— Nikad  nisam  ni  pomislila  da  se  dnevno  obavlja  tolika 
prepiska — uzdahnula je.
— Naučićeš ti još svašta na ovom poslu — smeškao se Filip. 
— Da li ti je Blejk već pokazao kako se ponaša prema svojim 
sekretaricama?
 Otvorila je usta da mu odgovori, a onda, zastade u pola daha. 
Blejk je stajao na vratima. Gledao je Filipa ledenim pogledom.
— Povedi Katarinu kuć— i,  Filipe  —  rekao  mu  je.  — 
Vivijan i ja izlazimo na večeru.
 Izašao  je  iz  kancelarije  istog  trenutka.  Nije  se  ni  osvrnuo. 
Katarina je osećala da joj se srce skamenilo. Pitala se kako je 
moguće da joj je Blejk bio tako drag pre izvesnog vremena, a 
sada joj je bio mrzak i stran. Šta mu je učinila? Možda je već 
počeo da se kaje zbog onoga što se dogodilo?
 Dani su počeli da liče jedan na drugi. Katarina je odlazila svako 
jutro s Blejkom na posao, a uveče su se vraćali kućL Mada se on 
ponašao strogo poslovno prema Katarini, Vivijan bi pocrvenela 
od gneva kad god bi ih videla zajedno. Trudim se da provede 
svaki trenutak Blejkovog slobodnog vremena s njim, i uspevala 



je u tome.
 U  subotu,  Katarina je osećala  zamor  i  odmor  od  dva  dana 
dočekala je zadovoljno. Vivijan je nagovorila Blejka da je od- 
veze u Atiantu da obavi neku kupovinu, a Katarina je zamo- 
lila Filipa da joj pravi društvo u gradu u razgledanju radnji i 
kupovini. Ovaj njen zahtev nije se dopao Blejku. Namrštio se 
nezadovoljno kad je ćuo da se ona i Filip dogovaraju da pođu 
zajedno. No, nije se obazirala na njegovo nezadovoljstvo. Nije 
imao prava da se meša u njen život i da joj određuje gde ća ići. 
On je imao svoju Vivijan.
— Dokle misliš da idemo ovako? — upitao je Filip. — Padaš 
s nogu od umora.
— Oh, Filipe, obišli smo tek nekoiiko radnji. Nije moguće 
da si ve umoran — pobunila se.
— Nekoliko  radnji, u pravu  si. Ali, ti  si isprobala  bar 
dvadeset haljina u tih nekoliko radnji!
— Pa, vidiš da sam u depresivnom stanju. Moram da ku-
pim nešto što će me oraspoložiti — uzdahnula je.
— Ja nisam u depresivnom stanju. Zašto sam onda moram 
da pođem s tobom u ovo mrcvarenje?
— Da mi nosiš pakete — odgovorila mu je.
— Ali, Katarina, ti nisi kupiia ništa.
— Kupila sam nešto.
— Šta? — podigao je obrve.
— Ovo — pruzila mu je kutijicu za nakit u kojoj su bili par 
naušnica i prsten od safira. — Zar nije divno? Stavila sam to na 
Blejkov račun.
— Oh, ne! — zagnjurio je lice u šake.
— Fiiipe,  ja  sam zaista  depresivna.  Ovaj  lepi  nakit  godiće 
mom tmurnom stanju.
— Šta  nije  u  redu,  dušo?  Stojim ti  na usluzi.  Hoćeš  li  da 
ubijem aždaju, koja te progoni?
— Zar bi zaista to učinio za mene? — prihvatila je njegovu 
šalu. — Prikradi joj se kad bude spavala ...



— Ipak, pogrešili smo, Kejt.  Za Vivijan ne bi moglo da se 
kaže da je aždaja — gledao je podignutih obrva.
— To ti  misliš  — promrmljala  je.  — Sačekaj  samo dok ti 
postane snaha. Onda ćeš videti njeno pravo lice.
— Vivijan? Zar ona da se uda za Blejka? Otkud ti ta pa ideja? 
— zapanjio se Filip.
— To nije glupost — odgovorila mu je. — Ona mu odgovara 
u potpunosti. Lepa je, iskusna, elegantna i plava.
— Da,  to  je  njegov  ukus,  slažem se.  Ali,  da  li  ti  stvarno 
misliš da on namerava da se oženi njom? — nasmejao se. — 
Ženidba je nešto na šta Blejk i ne pomišlja.
— Možda  je  ona  nešto  izuzetno  — nastavila  je  Katarina, 
osećajući neizdrživi bol. — Rekla mi je da je Blejk pozvao da 
bismo je mi upoznali, kao i ona nas.
— Znam.  Ona  stoji  iza  svog  oca.  U  stvari, ona donosi 
odluke. Sve je u njenim rukama.
— Blejk provodi sve vreme s njom. Nemoj da mi kažei da je 
to samo iz poslovnih pobuda — rekla mu je tiho.
— I ti i ja provodimo puno vremena zajedno — podsetio Je. 
— No, samo smo prijatelji.
— To je istina — uzdahnula je.
— A Blejku se to ne dopada.
— Šta? — pogledala ga je iznenađeno.
— On je ljubomoran — nasmejao se Filip.
— Pričaš koješta — pocrvene Katarina.
— Zaista? Veoma je posesivan kad si ti u pitanju. Oduvek je 
bio takav, ali,  u poslednje vreme plašim se da sednem pored 
tebe kad je on kod kuće. Odmah se naroguši.
Srce joj je kucalo snažno zbog njegovih reči. Želela je od sveg 
srca da u njima ima istine.
— On  voli  da  dominira  i  da  upravlja  tuđim životima  — 
prokomentarisala je nervozno.
— Ma nemoj. Da li je zbog toga inscenirao svađu s tvojim 
mladićem i primorao ga da ode? — smeškao se Filip značajno. 
— Kad smo se vratili kući iz Čarlstona, Blejk je otišao, a ti si se 



skrivala  u  svojoj  sobi,  pravdajući  se  glavoboljom.  Šta  se 
dogodilo izrneđu vas dvoje, dok smo mi bili odsutni?
Pocrvenela je kao bulka. Nije mu odgovorila ništa.
— Kad on ude u prostoriju gde se ti nalaziš, ozariš se istog 
trenutka — nastavio je Filip nemilosrdno. — A kad misli  da 
niko ne gleda, on te posmatra kao izgladneli panter.
 Nije to znala i srce joj zakuca još snažnije, kad je čula šta je 
Filip zapazio.
— Oh, Fiiipe, da li je to istina? — pogledala ga je ozareno.
On klimnu glavom i zagleda se u nju.
— Tako sam i mislio — rekao je kao za sebe. — Tvoje srce 
zarobljeno je, draga moja.
— Zar se to vidi tako jasno? — trgla se naglo.
— Meni je jasno,  jer smo ti i  ja oduvek biii  veoma bliski. 
Poznajem te dobro, Kejt — odgovorio joj je. — Znao sam za- 
što si kupila onu seksi haljinu. Htsla si da vidiš kakav će efekat 
biti izazvan kod Blejka, zar ne?
 Pocrvenela je.
— Otkud znaš sve to, Filipe? — upitala ga je umesto pri- 
znanja.
 — Nisam više tako mlad i neiskusan, Kejt. Mogu da zapazim 
ono što se događa između onih koje dobro poznajem i koji  su 
mi najbiiži. Ti i Blejk uvek ste bili protivnici. Izazivaš ga suviše, 
Kejt, a on reaguje žešće nego što bi reagovao da je neko drugi u 
pitanju.
Ćutala je pognute glave.
— Kejt, ne bih hteo da te vidim razočaranu i utučenu. Blejk je 
veoma iskusan čovek. Možda će doći u iskušenje da pamogne 
pupoljku da se rascveta, a onda, više neće biti zainteresovan.
— Ono što  hoćeš  da  kažeš,  to  je  da  nemam šanse  s  tako 
jakom suparnicom, zar ne?
— Da, tačno to mislim — pomilovao je nežno po kosi. — 
Katarina,  neiskusna  devojka  može  da  privuče  muškarca,  ali, 
nema šanse,  kad joj se suprotstavi  neka iskusna žcna,  koja je 
pored toga i privlačna. Teško bi mi bilo da te povrede. Mislim 



da nemaš šanse u borbi s Vivijan.
— Ko ti je rekao da bih ja pokušala da se borim protiv nje? 
— upitala ga je utučeno. — Govoriš o Blejku, kao da je on...
— Blejk je moj brat — podsetio je. — Ja bih učinio sve za 
njega.  Ali,  on  je  upravo  zapazio  kako  si  se  ti  razvila  u  pri- 
vlačnu,  mladu  ženu  i  izgubio  je  kontrolu  nad  svojim 
postupcima. Plašim se da će se dcgoditi nešto što će te uništiti. 
Katarina, voli ga kao brata, a ne kao muškarca. Bićeš srećnija. 
Ne treba da ti pričam kakav je Blejk u ljubavi.
— On ne veruje u ljubav — klimnula je glavom.
— On traži samo jednu stvar od žene — rekao joj je Flip. — 
A to ne može da dobije od tebe.
— Ne bi on uzeo to od mene ni kad bih mu ja nudila — 
osmehnula se značajno.
— Ne bi namerno — složio se Filip. — Ali, moglo bi da se 
desi  da  izgubi  kontrolu  nad  sobom  i  svojim  postupcima. 
Muškarcu to može da se dogodi.
— A kad bi se to dogodilo, Blejk bi se oženio sa mnom, zar 
ne? Čak i da me mrzi iz dna duše, on bi to učinio iz osećanja 
časti i obaveze.
— Da, verovatno bi se to dogodilo — uhvatio je nežno za 
ruku. — Niko ne bi bio srećniji od mene kad bih te video udatu 
za  mog  brata.  Naravno,  kad  bi  to  bio  srećan  brak..  Ali,  ja 
poznajem Blejka suviše dobro, a poznaješ ga i ti. On je suviše 
veliki cinik da bi se promenio preko noći.
— Misliš da on ne bi mogao da se zagreje za neku ženu i da 
je zavoli?
— Blejk je nedokučiv — slegao je Filip ramsnima. — Po- 
znajem ga celog svog života,  ali,  postoje  dubine u njernu do 
kojih nisam uspeo nikad da prodrem. Nikad mi nije ni dozvo- 
iio da zavirim tamo. Možda i može da voli. No, ja mislim da se 
on plaši  ljubavi.  Plaši  se  da ne bude povređen.  Možda će  se 
jednog dana i oženiti da bi obezbedio naslednika. Može da se 
desi i da zavoli svoju ženu. Nikad se ne zna.
— Rekao si da je posesivan u odnosu na mene — podsetila 



ga je.
— To je sasvim prirodno. Brinuo se o tebi  tolike godine i 
gledao te kako rasteš i kako se razvijaš — rekao je Filip. — Ali, 
niko ne zna šta on, u stvari, oseća.
Ugrizla se za usnu i zagledala se negde ispred sebe.
— U pravu si, naravno — primorala je sebe da se osmehne. 
— Hajdemo sada negde na sladoled.
Uhvatio je nežno za ruku.
— Izvini, Kejt. Nisam mislio da te povredim.
— Zašto  misliš  da  si  me  povredio?  —  nasmejala  se 
izveštačeno veselo.
— Ti si zaljubljena u njega, Kejt.
Prebledela je. Upravo je počela i sama da shvata to. Ali, sada, 
suočena  s  tim  tako  neočekivano,  nije  mogla  da  se  snađe. 
Pokušala je da mu odgovori nešto, no, ostala je bez glasa.
Filip je shvatio šta se odigrava u njoj.
— Hajdemo na sladoled — uhvatio je za ruku i poveo je za 
sobom da bi prekinuo ovaj razgovor koji joj je, očigledno, bio 
neprijatan.
Preostalo  je  još  samo  dva  dana  do  obećanog  puta  na  Sent 
Martin. U kancelariji bilo je posla preko glave. Katarina je ku- 
cala  dokle god ne bi  osetila  bolove u prstima, a Blejk je bio 
uvek narogušen i nepristupačan.
— Znaš  dobro  da  nikad  ne  stavljam  treće  siovo  između 
inicijala!  — vikao  je  Blejk  iznervirano.  —  Prekucaj  tu  celu 
stranu!
— Ako ti se ne dopada kako radim, zašto ne pozoveš Vivijan 
da radi za tebe, umesto mene? — pobunila se žestoko.
— Oh, ona bi do sada već bila u suzama — nasmejao se.
— Ali, ti me poznaješ. Znaš moje mane i moje ćudi.
— Da li te stvarno poznajem, Blejk? — upitala se odsutno.
— Ponekad mi se čini da si potpuni stranac za mene.
— Kao onog dana u letnjikovcu,  zar ne,  Kejt?  — pitao je 
nežno, gledajući njeno lice koje je počelo da crveni.
— Ne znam šta hoćeš od mene, Blejk — spustila je glavu.



Prišao joj je i podigao joj prstima bradu. Primorao je da gleda u 
njega.
— Isto pitanje mogao bih ja  da postavim tebi  — rekao je 
zamišljeno — Veoma si mlada, Kejt.
— Oh, da.  U poređenju  s  tobom pravo sam dete — pod- 
smehnula se.
— Dete  ...  — promrmljao  je  više  za  sebe.  — Kako  bi  se 
ponašala, kad bih vodio ljubav s tobom? Možda bihi mogao da 
te naučim nekim uzbudijivim i lepim stvarima, Kejt. Strasna si. 
Usne mi još uvek bride od tvojih poljubaca. Čini mi se da ih 
osećam na svojim usnama i u ovom trenutku.
— Nisam znala šta radim — prošaputala je iznemoglo, zbu- 
njena sećanjem na ono što se dogodilo.
— Ni ja nisam znao, zaista — promrmljao je. — Čim sam te 
dotakao, izgubio sam kontrolu nad svojim razumom. Želeo sam 
da vodim ljubav s tobom i samo mi je to bilo na umu.
  Osetila je da joj ponestaje daha. Pogledala ga je i zadrhtala kad 
se  susrela s  njegovim pogledom. Za nju,  ono što se  dogodilo 
između njih dvoje, imalo je ogroman značaj, a za nje- ga to je 
bio  čisto  fizički  doživljaj,  baš  kako  je  Filip  upozorio.  On je 
izgubio glavu zbog želje, a ne zbog ljubavi.
— Zar ono što doživljavaš s Vivijan nije isto kao ono što si 
doživeo sa mnom? — upitala ga je kruto, svesna bolne istine da 
je ono što je ona osećala prema njemu bilo beznadežno.
Potražio je njene oči.
— Nije isto, Kejt.
— Ti  možeš  uvek  da  nađeš  ženu,  Blejk  —  rekla  mu  je 
prigušsno.
  Nagnuo se  prema  njoj  i  naslonio  ruke  s  obe  strane  njene 
stolice. Gledao je uporno, izazivajući crvenilo njenog lica.
— Ne  mogu  da  nađem  onakvu  kakva  si  ti,  dušo  — 
odgovorio joj je. — Nadam se da nećeš pokušati da me uveriš da 
te je ikad neki muškarac doticao onako kako sam to radio ja.
 Srce joj zakuca snažno. Pogled joj se zaustavio na njegovom 
snažnom vratu. Setila se njegovih ruku na svojoj nagoj koži



— Plašila si  se  zato što ti  je  to  bilo prvi  put.  Ali,  da sam 
insistirao da vodimo ljubav, ti me ne bi sprečila. Oboje znamo 
to.
— Oh, ti precenjuješ sebe — pokušala je da se odbrani — 
Možda sam samo eksperimentisala s tobom. Zar nisi pomislio 
na tu mogućnost? Zašto misliš da še ne ponašam tako i prema 
drugim muškarcima?
— Kojim drugim muškarcima? — presekao je pogledom.
— Da li misliš na Fiiipa?
U  njegovom  glasu  osećao  se  potisnuti  gnev.  Znala  je  da  je 
najbolje oa sada prekinu taj razgovor, a i on je mislio isto tako.
— Hajde da završimo posao — rekao joj je hladno. -— Vidi 
tlu je s onom pošiljkoin painuka iz Džordžije. Pokušaj da ubrzaš 
dopremu, jer, to će nam biti neophodno već kroz tri dana.
— Da, gospodine — naklonila se podrugijivo. — Da li treba 
da uradiin još nešto?
— Oh, dooro si me podsetila — pogledao je naglo. — Pošalji 
dvanaest ruža Vivijani.
Ovo je izazvalo pravi šok, ali, potrudila se da Blejk ne primeti 
šla  se događa u njoj.  Zabeležila  je  porudžbinu u svoj  notes  i 
klimnula glavom.
— Odmah ću nazvati cvećaru i poručiti buket  Da li bi hteo 
da nešto bude napisano? — upitala ga je.
— Svakako.  Reci  im neka napišu „Hvala ti  za prošlu noć, 
Blejk". Da li si shvatila?
— Shvatila sam — odgovorila mu je kratko i prifiušeno.
— Još nešto?
— Ne. To bi biio sve — gledao je uporno.

                        VIII

— Nedelju dana na Sent Martinu! Pa,  to će biti  divno — 
uzvikivala je Mod zadovoljno. — Blejk je divan. Zamisli, odlu- 



čio je da nas povede sa sobom, a Vivijan će biti kraj njega. Biio 
bi  normalno  da  mu  pored  Vivijan  niko  nije  potreban.  Njih 
dvoje se tako lepo slažu.
— Da, biće nam divno — složila se Katarina tupo.
— Uopšte se ne razdvajaju — uzdahnula je Mod srećno. — 
Zaista su lep par. Blejk je crn, a ona plava. Mislim da je  ovog 
puta stvar sasvim ozbiljna. Volela bih da se venčaju na proleće. 
Mogli bismo da ukrasimo kuću orhidejama . ..
— Izvini,  Mod,  molim  te  —  prekinula  je  Katarina.  — 
Morala bih da odem i da počnem da pakujem stvari. Nadam se 
da nemaš ništa protiv?
— Ne,  dušo,  samo ti  idi  — osmehnula  se Mod ushićeno, 
očigledno, utonula u svoje planove o venčanju.
  Katarina je pošla uz stepenice,  osećajući  se potpuno izgub- 
ljenom. Nikad u životu nije bila toliko prazna i tužna. Kad je 
prošla pored Vivijanine sobe, vrata su bila otvorena i ona za- 
pazi buket ruža na stolu. Osetila je ponovo bolni grč. Odlučila 
je da potraži Filipa. S njim je uvek nalaziia utehu.
  Sledećeg jutra, kad je otišla u Filipovu kancelariju, bio je tamo. 
Sedeo je besposleno i razmišljao.
Blejk je ušao odmah za njom.
— Zar ti nemaš ništa da radiš, Filipe? — viknuo je na svog 
brata.
— Imam, naravno — odgovorio mu je Filip.
— Pa,  zašto  onda  ne  radiš?  — nasiavi'o  je  Blejk  iznervif 
rano.
— Upravo sam se dogovarao s Kejt da večeras idemo zajedno 
u  bioskop  — pogledao  ga  je  Filip  hrabro.  — Imaš  li  nekih 
primedbi?
— Zakazuj  sastanke  van  radnog vremena,  a  ne  dok si  na 
poslu — stisnuo je zube. — A ti, Katarina, dođi odmah u kan- 
celariju. Imam neka pisma da ti izdiktiram.
Izašao je i zalupio vrata za sobom. Filip je gledao nemo za njim, 
a onda, usta mu se razvukoše u osmeh.
— Kunem ti se da je ovo izliv ljubomore — zadirkivao je 



Katarinu.
— Pričaš koješta, Filipe. On je, takoreći, ve veren sa Vivijan. 
Ljubomora o kojoj ti govoriš bila bi neumesna.
— Ipak, ubeđen sam da sam dobro zapazio.
— Neću da pričamo o tome — prekinula ga je.  — Filipe, 
moram da te podsetim na nešto. Obećao si mi da ćeš mi pomoći 
da pronađem stan.
— To bi moglo da bude tek kad se vratimo sa Sent Martina 
—  odgovorio  joj  je.  —  Naravno,  samo  pod  uslovom  da  se 
Blejkovo  raspoloženje  popravi.  Nemam  samoubilačku  crtu  u 
sebi, prema tome, ne bih hteo da se sukobim s Blejkom po tom 
pitanju.
— Nećeš morati da se sukobljavaš  s njim — uzdahnula je 
Katarina. — On će biti srećan da ja odem. Ti to znaš.
— Zar zaista misliš tako? — gledao je Filip zamišljeno.
— Katarina! — zagrmeo je Blejk preko interfona.
Okrenula se brzo i požurila prema njegovoj kancelariji.
Sedeo je za svojim pisaćim stoiom i posmatrao je kad je ušla.
— Odsada pa nadalje,  ne dozvoijavam da razgovaraš  s  Fi- 
lipom u toku radnog vremena — rekao joj  je hladno. — Ne 
plaćam vas da biste se zabavljali i gubili vreme umesto da ra- 
dite.
Gledala ga je s nevericom.
— Da li to znači da treba da tražim tvoju dozvolu da bih ga 
pozdravila? — upitala ga je.
— Dok si u ovoj zgradi, biće tako! — uzviknuo je odlučno. 
— A sada, da li si spremna za rad?
— Svakako — odgovorila mu je tiho, sedajući za sto.
Prcostali  aeo  dana  Katarina  i  Blejk  bili  su  veoma  hladni  i 
službeni jedno prema drugom. Svi su zapazili  tu njihovu uz- 
držanpst i podizali su upitno obrve.
— Šta se to dogcdilo između vas dvoje? — upitala je Vivijan 
uveče.  —  Da  li  ste  se  posvađali?  Jedva  se  obraćate  jedno 
drugom u poslednje vreme.
 Vivijan je upravo čekala Blejka da siđe i  da izađu negde na 



večeru.  Katarina je  gledala i  nije  megia da se  ne divi  njenoj 
elegantnoj, piavoj haljini, koja joj je pristajala savršeno.

— Nismo se posvađali — odgovorila je konačno.- Blejk i ja 
nismo nikad ni bili baš bliski.

         Zaista?- pogledala je Vivijan iznenađeno, a onda se vosmehnu.   – 
Nadam se da ćemo se nas dve slagati dobro. S obzirom da bi 
         Trebalo sa živimo u istoj kući                 

— Baš mi je drago — premrmljala je Katarina pre nego što je 
otvorila knjigu, koju je držala u ruci i počela da je čita.
— Oh, ljubavi,  da li si  spreman? — obradovala se Vivijan 
kad je ugledala Blejka. — Sada sam zaista gladna.
— Hajdemo  — odgovorio  joj  je  nežno,  što  Katarini  nije 
promaklo.
 Ipak,  nije  podigla  glavu sa  svoje  knjige.  Pretvarala se da je 
zadubljena u sadržinu, mada nije mogla da shvati nijednu reč 
od onoga što je čitala. Bila je kao paralisana. Tek kad je čula da 
su se vrata zatvorila, mogla je da se opusti. Kakva sreća, što su 
Mod i Dik izašli, a Filip je otišao sam u bioskop. Bila je.potpuno 
sana i mogla je da plače slobodno. Sada je bila sigurnija nago 
ikad pre da treba da ode iz ove kuće.  Nikad ne bi mogla da 
dezvoii sebi da živi pod istim krovorn s Vivijan.
 Sledeći dan bio je lep i sunčan, idealan za njihov let do Sent 
Martina.  Katarina  i  Filip išli  su napred.Vivijan  u svom 
elegantnom, belom kompletu, držala je Blejka ispod ruku. Njih 
dvoje išti su iza Katarine i Filipa, a iza njih bili su Mod i Dik, 
utonuli u neki zanimljiv razgovar.
 Katarina je bila obučena u jednostavnu, zelenu haljinu u kojoj 
se osećala prijatno. Bila je to trortska haljina koja nije mogla da 
se uporedi s Vivijaninim elegantnim kompletom. U stvari, ni 
ona nije mogla da se uporedi s tom plavokosom lepoticom. No, 
to nije ni želela. Izgubila je Blejka zauvek.
— Srce mi se cepa, dok te gledam — rekao joj je Filip tiho, 
dok je ona podmatrala Vivijan i Blejka.
— Zašto? — pogleda ga je zbunjeno.



— Još nikad nisam video ženu koja  toliko voli  muškarca, 
kao što ti voliš Blejka — odgovorio joj je.
 Slegla je ramenima nemoćno.
— Proći će me to — promrmljala je. — Treba mi samo malo 
vremena. Već ću stati na svoje noge, Filipe.
 Uhvatio je  ispod ruke  i  poveo  je  prema  malom  avionu, 
vlasništvu kompanije.
— U početku mislio  sam da se  radi  samo o trenutnoj  za- 
Ijubljenosti  — nastavio je Filip nežno. — Ali,  sada vidim da 
sam pogrcšio. Ti bi učinila sve za njega, zar ne? Čak bi bila u 
stanju da gledaš mirno kako se on venčava s drugom ženom, 
pod uslovom da s njom bude srećan.

— U pravu si — priznala mu je. — Sve što želim, to je da on 
bude srećan.
— Podigni glavu — stisnuo je Filip blago za ruku. — Nemoj 
da dozvoliš da on vidi da patiš.
— Naravno da mu neću dozvoliti — nasmejala se.
— Tako je  već  bolje.  Ali,  nije  rni  jasno zaštu  si  rešila  da 
odstupiš od borbe.
— Ko je rekao da odstupam? Imam posao, ali, stan još ne- 
mam. No, videćeš šta će se dogodili kad se vratimo kući.
 Klimnuo  je  giavom  i  pogledao  je  zadovoljno,  hrabreći  je  i 
pogledom i osmehom.
 Spustiii su se na aerodrom na ostrvu. Bilo je to na holandskoj 
strani  ostrva.  Prvo  što  je  Katarina  zapazila  kad  su  izašli  iz 
aviona,  bio je  topao,  vlažan vazduh.  Gledala  je  plavo nebo i 
bujne paime. Bila je zadovoljna što je tu. Poznavala je dobro i 
taj vazduh i to plavo nebo i palme. Letovalu je puno puta na 
tom ostrvu u porodičnoj vili.
 Blejk je iznajmio kola i odmah su utovarili svoj prtljag i seli u 
kola. Krenuli du prema kući, koja je Katarini bila toliko draga.
— Gde je tvoja kuća, Blejk? — upitala ga je Vivijan.
— Na francuskom delu ostrva — odgovorio joj je.
— To  je  zaista  čudno  —  nasmejala  se  Vivijan.  —  Malo 



ostrvo, a podeljeno na dva dela.
— Čovek se navikne brzo na to — objasnila joj je Mod. — 
Podela  je  politička  i  jezička,  ali,  ljudi  su  isti  na  obe  strane 
ostrva. Dopašće ti se radnje u Marigotu. To je blizu naše vile.
— Dopašće ti se i restorani — dcdao je Filip. — Nigde nema 
tako dobrih ribljih specijaliteta kao ovde.
— A šta  se  tebi  dopada ovde,  dragi?  — upitala je  Vivijan 
Blejka.
— Dopada mi se tišina i mir.
— Toga  baš  nema  u  izobilju  kad  je  turistička  sezona  — 
nasmeja se Filip giasno.
— Pa, sada nije turistička sezona. Bićemo srećni ako nas ne 
zadesi neko nevreme — rekla je Mod.
— Samo bi mi to trebalo. Znaš da treba da odem avionom na 
Haiti — nasmejao se Blejk.
— Zašto? — pogledala ga je Vivijan naglo.
— Ko zna? — nastavio je Blcjk da se osmehuje. — Možda 
tamo imam neku ženu, koja me čeka nestrpljivo.
  Vivijan pocrvene. Bilo je to prvi put da Katarina primeti da 
ova devojka može da pocrveni.
— Oh,  vidi  krave  — pokazaia  je  Vivijan  prema kravama 
koje su pasle travu mirno na livadi kraj koje su prolazili.
  Blejk se samo nasmejao, svestan da je Vivijan zbunjena. U tom 
trenutku, prešli su na francusku stranu ostrva. Kola su počela 
da se truckaju po neravnom putu.
— Oh, uvek možeš da zapaziš  kad si  prešao na francusku 
stranu — žalila  se  Mod.  — Putevi  su užasni.  No,  predeli  su 
divni. Ubeđena sam da tako nešto ne postoji na celom svetu.
Prolazili su kraj lepih kuća s crvenim krovovima. Kuće su  se 
pružale  kraj  duge,  pešćane  plaže.  Katarina  oseti  radosno  po- 
drhtavanje kad su se zaustavili ispred jedne od tih kuća. Bila je 
to njihova vila.
— Da  li  je  ovo  vaša  kuća?  —  upitala  je  Vivijan,  dok  j« 
gledala zadivljeno lepe obrise kuće smeštene u šumi palmi
— Da  —  potvrdio  je  Blejk,  isključujući  motor  kola.  Pri- 



padala je još mom dedi. Moj otac provodio je svoje detinjstvo 
ovde.  Domać—ni  su  penzionisani  pomorski  kapetan  Rože  i 
njegova žena. Oni žive stalno ovde i vode računa o kući.
— Veoma je lepa — rekla je Vivijan.
Rože,  visok,  vitak,  sedokos čovek dočekao ih je na vratimau 
Poželeo im je dobrodošlieu na francuskom jeziku. Blejk mu je 
odgovorio na besprekornom francuskom. Katarina se trudila da 
razume razgovor između njih dvojice. Njen francuski oduvek je 
bio loš, i Blejk joj se rugao zbog toga. Zabavljalo ga je dok  je 
ona govorila francuski. Pogledala ga je naglo, pitajući se da li će 
ikad više moći da ga zabavi i zainteresuje za sebe.
 Njen pogled govorio je sve. Sva njena čežnja videla se u tom 
pogledu.  Filip  je  povukao  diskretno  pre  nego  što  je  Blejk 
zapazio njen pogled. Osmehnula mu se zahvalno.
 Tog poslepodneva,  Vivijan je ubedila Blejka da je  odvede u 
Marigot  da  kupi  nešto.  Mod i  Dik  odlučili  su  da  posede  na 
terasi i da popiju kafu, a Katarina je iežala u svom krevetu i 
odmarala  se.  Let  avionom  nikad  joj  nije  prijao,  tako  da  je 
osećala posledice i kad bi se let završio. Utonula u dremež, nije 
ni zapazila kad je Mod ušla u njenu sobu. Trgla se tek kad je 
osetila njenu ruku na svojoj kosi.
— Dušo, idemo svi u Marigot na večeru. Hočeš li s nama?
— upitala je Mod nežno.
 Katarina ustade istog trenutka. Bila je iznenađena kad je osetila 
da je mučnina prošla.
— Naravno da ću ići s vama — odgovorila je. — Sačekajte 
samo malo da se presvučem ...
— A šta nije  u redu s tim što sad imaš obučeno? — pre- 
kinuo je Blejkov glas s vrata.
 Osetila je njegov pogled kojim je odmeravao od glave do pete. 
Još uvek je bila u sportskoj haljini u kojoj je doputovala.
— Ja . . . ovaj . .. mislim da bih mogla da idem u toj haljini 
— počela je da muca. — Naravno, ako izlazak nije suviše sveč.
— Idemo u običan,  ribarski  restoran,  Kejt.  Prema  tome, 
haljina će odgovarati — rekao joj je Blejk nežno.



Taj nežni ton u njegovom glasu izmamio je skoro suze kod nje.
— Slažem se — rekla je brzo, uzimajući četku za kosu.
— Treba samo da raščešljam kosu.
— Nemoj da se zadržiš dugo. Umirem od gladi — dodala je 
Mod izlazeći iz sobe.
 Katarina klimnu glavom. Očekivala je da će i Blejk izaći.
Ali,  on  nije  izašao.  Zatvorio  je  vrata  tiho.  Katarinino  srce 
zakuca brže zbog tog njegovog pokreta. Posmatrala da je u og- 
ledalu.

 Prišao joj je i stao iza nje. Gledali su se u ogledalu. Bio je tako 
blizu nje da je osećaia vrelinu njegovog teia. Bio je obučen u 
belo, tropsko odelo. Košuija je bila raskopčana skoro do pojasa i 
otkrivala  je  njegove  guste,  kovrdžave  maije  na  grudima. 
Pantalcne su mu bile uske i naglašavale su duge, mišićave noge 
i uske kukove. Nije mogla da odvoji pogled od njega.

— Da ii ti se zaista ide na tu večeru? — upitao je tiho. — 
Ako ne želiš da ideš, ja ću ostati s tobom.
  Briga u njegovom glasu značila bi mnogo kad bi se odnosila na 
ono što je ona želela. Ali to je bila samo briga odraslog čoveka 
za dete, a ne muškarce za ženu.
— Znaš, Blejk da mi je oduvek bilo loše u avionu — pod- 
setila ga ie. — Sada je sve u redu.
— Bleda si. Katarina. Da li je zaista sve u redu?
— Imala  sam.  ..  napornu  nedelju  —  prošaputala  je 
nesigurno.

 Klimnuo je glavom, a onda spustio nogled na njenu dugu kosu 
i ramena. Svojom snažnom rukom uhvatio je oko struka.
— Mislim da nam je  svima bio neophodan odmor — na- 
smejao se nervozno.

Srce joj je kucalo snažno kad je oselila njegove ruke na svom 
telu.
— Da — promucala je.
Privukao je bliže k sebi. Osećala je njegov dah u svojoj kosi.



— Ti  drhtiš  —  rekao  joj  je  svojim  dubokim  glasom. 
Zatvorila  je  oči.  Osećala  je  da  su  se  njegove  ruke  stegle  još 
snažniie oko njenog struka.
— Znam — bilo ie sve što je uspela da promrmlja.
— Kejt. ..
Nije  imala  snage da se  bori  sa  sobom.  Naslonila  je  glavu na 
njegove grudi. Njeno telo predavalo mu se otvoreno. U ogle- 
dalu je videla je njegove snažne ruke koje su se kretale polako, 
zavodljivo  od  njenog  struka  ka  grudima.  Zaustavio  ih  je  na 
grudima. Laganim pokretima milovao joj  je grudi kroz tanak 
materijal haljine. Dozvolila mu je da je dotiče i miluje, bespo- 
moćna u njegovom zagrljaju. Osećala je njegovo uzbuđeno telo
koje se upijalo u njeno telo. Instinktivno, primakla mu se još
bliže
 Njegove tamne oči posrnatrale su je u ogledalu vrebajući svaku 
nienu reakciju. Njegovi nrsti doticali su je i milovali zavotiliivo. 
Podigla  je  svoje  ruke  i  stavila  ih  na  njegove,  pritiskajući  ih 
snažnije uz svoje nežne obline Srce joj je kucalo. toliko snažno 
da joj se činilo da će se ugušiti.
 Spustio je svoje lice prema njenom vratu. Osetila je njegov dah 
koji je pekao. Svojim usnama pravio je nežnu putanju od vrata 
do ramena.
— Mirišeš kao cvet — prošaputao joj  je.  Ruku je zavukao 
kroz izrez na haljini i uhvatio njene čvrste nabrekle grudi.
 Jeknula  je  bespomoćno,  a  onda  se  ugrizla  za  usnu  da  bi 
prigušila taj zvuk koji je tziazio nekontrolisano iz nje.
— Oh, kako bih želeo da smo sami, Kejt  — šapnuo joj je 
muklo. — Stavio bih te na onaj krevet i uživao da ti izmam- 
ljujem te strasne uzdahe. Ti bi me moliia da učinim nešto više 
od ovoga što činim sada.
 Dok joj  je  govorio,  njegove  ruke  kretale  su  se  požudno po 
njenom telu, koje se tzvijalo pod njegovim dodirom.
— Blejk... — mrmljala je zaneseno.
  Njene ruke bile su obavijene oko njegovog vrata. Izdizala se 
na prste i pružala mu svoje poiuotvorene usne.



— Poljubi  me  ...  — šaputala  mu  je  dok  je  drhtala  eelim 
telom. — Blejk, poljubi me . . . poljubi me snažno . . .
— Koliko snažno? — pitao je muklo dok se naginjao prema 
njoj.
Uhvatio je njene usne nežno svojim zubima.
— Da li ovoliko snažno? Da li je to dovoljno? — ispitivao je.
— Ne — šaputala je u znnosu.
Podigla  se  na  vrhove  prstiju.  Njene  zelene  oči  bile  su  po- 
mućene od želje. Uhvatila je njegovo lice svojim rukama i pri- 
vukla ga sosome. Une su joj gorele od čežnje. Upila se željno u 
njegove.
— Da li. .. da li me želiš? — upitala ga je čežnjivo.
— Zaboga, zar ti to nije jasno? Zar ne osećaš, Keji? Nemoj 
više da mi postavijaš takva pitanja . .. bliže, dođi bliže. Nasioni 
se na mene i miluj me svojim telom.
Izdigla se na prste, izvijajući svoje telo prerna njegovom.
— Ovako, Blejk? — šaputala je strasno.
— Još snažnije. Hoću da te osetim — mrmljao je, spuštajući 
svoje usne na njene.
  Podrhtavajući,  ponovila je taj  uzbudljivi pokret.  Ovog puta 
osetila je blagi drhtaj koji je prošao kroz celo njegovo telo.
— Da ii ti se ovo dopada? — upitala ga je.
— Odmah ću ti  pokazati  koliko mi  se  to  dopada — pro- 
šaputao je.
 Podigao  je  u  naručje.  Gledao  je  u  oči  svojim  zažarenim 
pogledom dok je nosio prema prostranom krevetu od mahago- 
niia.
  Njene ruke bile su oko njegovog vrata. Uzvraćala mu ie nežne 
poljupce, koje je on spuštao na njeno lice, oči, usne. Srce mu je 
kucalo snažno.
— Da li nameravaš da vodiš ljubav sa mnom? — upitala ga 
je, svesna da mu neće odbiti ništa što bude poželeo.
— Zar se plašiš, Kejt?
— Kako  bih  mogla  da  se  plašim  tebe?  —  uspela  je  da 
prošapuće uzbuđenim glasom. — Znaš dobro da ja...



Pre nego što je stigla da izrekne svoje priznanje da ga voli svim 
svojim srcem, čulo se snažno kucanje na vrata.
— Blejk, da li si tu? Umiremo od gladi — javila se Vivijan 
oštro.
— Oh, tu sam, zaboga — odgovorio je, spuštajući Katarinu 
na zemlju.
  U očima, gorela mu je neispunjena želja.
Odmakla se nesigurno od njega. Srce jcj je kucalo snažno, a dah 
joj  je bio neravnomeran. Otišla je do ogledala i  uzela ruž za 
usne.  Nanela  je  nešto  ruža  na  svoje  natečene  usne.  Blejk  je 
udahnuo duboko  da  bi'se  smirio,  a  onda  je  otišao  da  otvori 
vrata.
— Tako sam gladna, ljubavi — rekla mu je Vivijan mazno, 
zapažajući  svojim  sumnjičavim  pogledom njegovu  raščupanu 
kosu i zažaren pogled. — Zar ne bismo mogli da pođemo sada 
na večeru? Nadam se da si  završio svoj  razgovor sa slatkom, 
malom Kejt?
— I ja sam gladna — rekia je Katarina, izbegavajući Blejkov 
pogled dok je izlazila iz sobe.
  Uspela je da se osmehne Vivijani, a onda je skoro otrčala dalje 
od njih.  Kako je  mogla  do dozvoli  Blejku da se  ponaša  tako 
prema njoj? Sada mu je pokazala jasno koliko ga želi i plašila sc 
da će on to iskoristiti. Ono što je Filip rekao, bilo je istina. Blejk 
može da izgubi kontrolu nad sobom, a ako se to desi, on će biti 
toliko pošten da će se oženiti s njom. Osećanje obaveze i časti 
bilo je veoma izraženo kod njega. Ali, ona nije želela Biejka pod 
tim uslovima. Ona je želela njegovu ljubav, a ne brak na silu.
  Mali  francuski  restoran  bio  je  blizak  i  poznat  Katarini. U 
poćetku, činilo joj se da neće moći da jede, ali, čim je osetila 
miris ukusne hrane, obuzela je glad.
  Izbegavala  je  Blejkov  pogled  u  toku  večere,  mada  je  bila 
svesna da je on posmatra neprekidno. Kad su se vratili  kući, 
izvinila se i otišla odmah u krevet.
 Te noći donela je odluku kako će se ponašati prema Blejku.
 Izbegavala  ga  je  što  je  bilo  više  moguće.  Ovakva  njeno 



ponašanje iritiralo je Blejka.  Fiiip je pokušavao da ih zbliži  i 
pomiri, ali, to ie izazvalo još žešći gnev kod Blejka.
 U toku nedelje, Blejk je bio s Vivijan. Vodio je na izlete i u 
razgledanje okoline. No, uveče su ostajaii kod kuće. Blejk 1 Dik 
razgovarali bi o poslovnim problemima i pokušavali da iz- nađu 
rešenja.  Nakon  jedne  od  takvih  diskusija,  Katarina  je  srela 
slučajno Blejka u holu. Bili su sami.
 Gledao je ljutito suženim očima.
— Da li još uvek nameravaš da me izbegavaš? — upitao  je 
oštro.
— Ne izbegavam te — odgovorila je nesigurno.
— Ne pričaj koješta, Katarina — namrštio se. — Izbegavaš 
me, i to veoma upadljivo. U čemu je stvar? Da li misliš da si 
toliko neodoljiva da neću moći da se uzdržim da te ne dotak- 
nem?
— Naravno da ne mislim to.
— A onda zašto se toliko trudiš da me izbegneš?
— Filip i ja smo stalno zajedno, tako da nemam vremena za 
razgovor s tobom — uspela je da promuca.
 Lice mu se smračilo, a onda se osmehnuo surovo.
— Stalno  si  s  Filipom i  nemaš  vremena  za  ostale?  Znači, 
odlučila si da odabereš Filipa. To je u redu — rekao je hladno. 
— Ionako si suviše mlada i neiskusna za mene, Kejt.
Okrenuo se i otišao od nje.
 Stajala  je  dugo i  gledala  za  njim.  Podilazila  je  jeza  od  pre- 
zrivog pogleda koji joj je on uputio.  No. nije mogla da učini 
ništa
  Te večeri izašli su svi u restoran. Katarina je pila crno vino 
koje  joj  je  godilo  i  pomagalo  joj  da  se  opusti  i  zaboravi  bnr 
načas svoje crne misli. Pila je sve više, i osećala se sve bolje. U 
jednom trenutku, učinilo joj se da su sve niene patnje prošle. 
Kad je Blejk rekao da sutra ujulru ide na Haiti, nije ga ni čula. 
Njene misli bile su daleko, upućene na lepe
stvari i prijatna sećanja.
— Dušo, ti si se napila — rekao joj je Filip tiho i zabri- nuto, 



kad su se vratili kući. — Idi odmah u krevet i ispavaj se.
— Ne spava mi se — nasmejala se lenjo.
— Bolje  idi  odmah  u  krevet  nego  da  ostaneš  i  da  pružiš 
Vivijani još jednu mogućnost da te ismeje — nastavio je Filip 
brižno. — I nemoj i dalje da izazivaš Blejka. Iznenađen sam ftto 
ti nije skrenuo pažnju do sada na količinu vina koju piješ. To 
mu se nije dopalo. Video sam po njemu.
— Oh, nemoj sada i ti da mi pridikuješ — promrmljala je,
liladeći se rukom. — Suviše je toplo.
— Da. Kao da će oluja — potvrdio je Filip. — Idi u krevet. 
To će ti prijati.
Slegla je ramenima i otišla u svoju sobu pre nego što su ostali 
ušli unutra.

                           IX

 Ali, kad je legla na krevet, bilo joj je još toplije. Bilo je suviše 
sparno i tiho i njene crne misli počele su da je opsedaju kao 
mora. Setila  se  ponovo  Blejkovih  grubih  reči  i njegovog 
prezrivog pogleda. Prevrtala se po krevetu pokušavajući .
 Konačno, više nije mogla da izdrži. Ustala je, obukla svoj hfli 
bikini,  uzela  veliki  peškir  za  plažu i  krenula  da  se  osveži  u 
moru. Sama pomisao na hladnu vodu prijala joj je.
  Sišla je tiho niz stepenice. Kuća je bila u tami Očigledno, svi 
su bili  u krevetu.  Pomalo  nesigurno,  uputila  se  prema plaži. 
Vazduh je stajao, tako da ni  napolju nije bilo svežije.  Bila je 
potpuno sama. Udisala je vazduh u kome je bilo mirisa cveća, 
četinara i mora.
— Šta radiš tu? — čula je poznati, duboki gias.
Okrenula  se  i  ugledala  Blejka  koji  joj  se  približavao  polako. 
Imao  je  na  sebi  kratke,  bele  pantalone  i  laku  košulju  ras- 
kopčanu do pojasa.
— Pitao sam te nešto — čula ga je ponovo.



Čak  i  u  tami,  zapazila  je  njegov  zadivljeni  pogled,  kojim je 
odmeravao njeno telo. Srce poče da joj kuca brže zbog načina 
na koji je gledao.
— Došla sam da plivam i da se osvežim — odgovorila mu je 
obazrivo. — Toplo mi je.
— Zaista?
Gledala  ga  je  nemo.  Pogled  joj  se  zaustavio  na  njegovim 
smažniin  grudima.  Kako  je  želela  da  se  nasloni  na  te  grudi. 
Razdvojila  je  usne od silne čežnje  i  krenula  nesvesno prema 
niernu.
— Nemoj da se ljutiš na mene — preklinjala ga je glasom 
otežalim od vina i osećanja koja su je obuzela.
  Svojim prstima dotakla je nervozno njegove grudi. Osetila je 
da su ti snažni mišići počeli da se grče pod njenim dodirom.
— Nemoj — rekao joj je grubo, a zatim je uhvati za šake.
— Zašto da ne, Blejk? — upitala ga je uznemireno. — Zar 
ne voliš da te dodirujem? Suviše sam mlada za tebe, zar ne?
 Nastavila  je  da  ga  dotiče  i  miluje  sve  izazovnije.  Kucanje 
njegovog srca postajalo je sve snažnije. Čula je njegov duboki 
uzdah. Primakla se sasvim uz njega i naslonila se na njegovo 
telo. Nežna koža njenih nagih nogu dotakla je njegove snažne, 
maljave noge, a oble, uzbuđene grudi naslonile su se na nje- 
gove čvrste i  mišićave.  Taj dodir delovao je kao šok.  Uzdah- 
nula je tiho.
— Blejk ... prošaputala je muklo.
 Bila je potpuno slobodna zbog alkohola koji je popila. Nikad 
ranije nije bila tako opuštena s njim. Doticala je strasno niegova 
ramena, mišice i grudi i upijala se željno u njegovo telo.
Nagnula  je  svoju  glavu  napred  i  naslonila  usne  na  njegove 
grudi, udišući miris njegovog tela.
Zaustavio je dah. Iznenada, uhvatio je rukama oko struka.
— Nemoj, Kejt — prošaputao je grubo. — Primoraćeš me da 
učinim nešto zbog čega ćemo oboje žaliti kasnije. Ti i ne znaš 
šta radiš!
  Naslonila  se  još  prisnije  na njega i  pomerila  svoje  telo  za- 



vodljivo uz njegovo. Čula je duboki uzdah iz njegovih grudi.
— Znam — promrmljala je, podižući svoje lice prema nje- 
govom. — Blejk, hoću da vodimo ljubav!
— Ovde? Na javnoj plaži? — upitao je prigušeno, pre ne- go 
što je spustio svoje usne na njene.
Obavila  mu je  ruke oko vrata,  a  on je spustio svoje  ruke na 
njene bokove.  Podigao je od zemlje tako da je osetila  svaki , 
mišić njegovog snažnog tela. Stisnuo je svojim prstima. Osetila 
je da je zadrhtao celim telom. Ruke su mu drhtale kao i usne 
kojima je ljubio.

  Njihali su se zajedno kao drveće palme na vetru. Doticali «u 
jedno drugo i goreli od želje. Želela je da se preda strasti koju je 
sama izazvala.
 Osetila je njegove prste na kopči gornjeg dela svog bikinija. 
Ali,  nije  bila  svesna  šta  se  događa,  dok  nije  osetila  malje 
njegovih  grudi  da  se  naslanjaju  i  češu  njene  nage,  nabrekle 
grudi. Jeknula je od zadovoljstva.
— Ovako je bilo onog dana u letnjikovcu, zar ne, Kejt? — 
disao je  uzbudeno,  dok je  pritiskao njene grudi  uz svoje.  — 
Zelim da te osetim ceiu ovako uz mene. Hoćuda legnemo na 
pesak i da ti pokažem sve one delikatne razlike izmedu tvog i 
mog tela.
 Njeni bokovi podrhtavali su dok ih je on milovao i privlačio ih 
uz  svoje.  Stiskala  ga  je  snažno,  ostavljajući  tragove  svojih 
noktiju  na  njegovim  leđima.  Ječala  je  od  emocija  kcje  su 
nailazile u talasima. Svaki talas bio je sve snažniji.
— Kejt, Kejt, slatka, ma!a Kejt — šaputao joj je krai usa- na 
izmedu poljubaca koji su budili još žešću vatru u njoj.
Njegove usne spustile  su se  na njen vrat.  Izvila  je svoje  telo 
prema  njegovom,  nudeći  mu  svoje  nage  grudi  kojc  nijedan 
čovek nije dotakao do tada. Svojim usnama pronašao je njene 
grudi.
— Blejk — uzdisala je sa čežnjom.
Zelela je da mu kaže da ga voli više od celog sveta i više od sebe 



same. Ali, nije imala snage za to. Bila je srećna, što je s njim i 
što  dozvoljava  ovakve  trenutke.  Ako  ništa  drugo,  imaće  bar 
čega da se seća kad bude ostarila i kad bude gledala njegovu i 
Vivijaninu decu kako rastu. Zavukla je svoje prste u njegovu 
kosu i upila se još strasnije u njegove usne.
— Oh,  kako si  divna  — mrmljao je  požudno.  — Tako  si 
nežna i meka kao svila ... Kejt, želim te ... Potrebna si mi kao 
vazduh koji udišem . . . Hoću da vodim ljubav s tobom . . .
  Potražila  je  ponovo  njegove  usne.  Bio  je  to  posesivan  po- 
ljubac. Njegove ruke grlile su je snažno. Bila ie u vrtlogu stra- 
sti. Bila je svesna samo želje koju je osećala. Zelela je to snaž- 
no muško telo.
— Moramo da prestanemo s ovim — odmakao je naglo svoje 
usne od njenih. — Ne mogu da vodim Ijubav s tobom ovde.
Nastavila  je  da  ga  miluje.  Želela  je  da  dotakne  svaki  san- 
timetar njegovog tela.
— Mogli bismo da uđemo unutra — predložila je.
— Da,  mogli  bismo  — rekao  je  namršteno.  — I  ti  bi  se 
probudila u mom naručju i mrzela me, Kejt. Ne dolazi u obzir. 
Ne ovako.
 Odmakao se od nje. Samo načas, njegove oči zadržale sv se na 
nežnoj oblirti  njenih grudi, a onda, podigao je s peska gornji 
deo njenog bikinija i dao joj ga.
— Stavi  to  —  rekao  joj  je  muklo,  okrećući  joj  leđa.  — 
Morom malo da se smirim. Zaboga,  Kejt,  zar ne vidiš šta mi 
radiš?
— Oprosti, Blejk — promucaia je. — Ja nisam mislila da...
—U redu je, Kejt — rekao joj je blago. — Suviše si popila. To je 
sve.
Zatvorila je oči i stavila rulce oko svog tela.
— Tako se stidim — prošaputala je.
— Stidiš se? — ukočio se.
— Ne  mogu  da  objasnim  šta  se  to  događa  sa  mnom  — 
pokušala  je  da  se  nasmeje.  —  Tako  sam  nespokojna  i 
uznemirena.



— Možda si samo nezadovoljna — rekao je.  — Da li  sam 
pogodio, Kejt? Zar Filip ne može da ti pruži ono što ti je po- 
trebno?
— Šta? — pogledala ga je kao u šoku.
— Ti ne kriješ da ti je veoma prijatno u njegovom društvu, 
Kejt — nasmejao se kratko. — Ali, on nije dovoljno strastan za 
tebe, zar ne? On ne može da zadovolji tu glad u tebL Ne može 
da ti pruži ono što ti ja pružam, zar nije tako, Kejt?
— Ja ne . . . ne osećam prema Filipu to što ti misliš ... — 
počela je da muca.
— Idi unutra i istrezni se — rekao joj je grubo, a onda je 
okrenuo i otišao.
 Poželela je da potrči za njim i da ga uveri u svoja osećanja. 
Htela je da mu kaže da voli njega, a ne Filipa, da bi dala sve na 
svetu da može da mu bude ono što mu je Vivijan. Ali, znala je 
da je on ne bi slušao u ovakvom raspoloženju. Bila je Ijuta na 
sebe što je toliko popila. Da nije bilo toga, Blejk bi sada vodio 
ljubav s njom. Ovako, propala je njena poslednja šansa.
 Uzdahnula  je,  uzela  svoj  peškir  i  vratila  se  u  svoju  sobu. 
Spavala  je  dugo  sledećeg  jutra.  Kad  se  probudiia,  osećala  Je 
glavoboiju. Ustala je da popije tabletu protiv bolova. Pogledala 
je kroz prozor. Napolju je lila kiša i duvao je snažan vetar.
Jedino je Filip bio u dnevnoj sobi kad je sišla.
— Gde su ostali? — upitala ga je,  podižući ruku do glave 
koja je bolela.
— Odvezli  su  Blejka  na  aerodrorn  —  odgovorio  joj je, 
posmatrajući je neprekidno. — Morao je danas da ode na Haiti, 
bez obzira na vremensku prognozu koja je najavljivala nevre- 
n«. Ne, otiao je pre nego što je započelo nevreme.
— Izgleda da je oluja prilično snažna i neprijatna –rekla je 
dok je gledala kroz prozor.
 Zar je otišao po ovakvom nevremenu, pitala se uznemireno. 
Zar  je  moguće da se  odlučio na taj  korak zbog onoga što se 
dogodilo sinoć  između  njih  dvoje?  Da  li ga je ona toliko 
uznemirila? Da li je zbog njenog glupog ponašanja izgubio ve- 



ru u sebe? Možda je otišao namerno da bi se udaljio od nje.
— Da, vreme je užasno — klimnuo je Filip glavom. — Kejt, 
šta se dogodilo?
 Pitanje je toliko iznenadilo da nekoliko trenutaka nije mogla 
da kaže ni reči. Gledala ga je tupo.
— Šta hoćeš da kažeš, File?
— Šta  se  dogodilo  prošle  noći?  — ponovio  je  pitanje.  — 
Blejk je bio u užasnom raspoloženju kad je sišao iz svoje sobe 
ovog  jutra.  Nije  rekao ni  reči.  Nije  pitao  gde si  ti,  stalno  je 
gledao  prema  vratima,  kao  da  je  očekivao  da  eš  se  pojaviti 
svakog trenutka.
 Suze joj zamagliše oči. Pustila ih je da joj se slivaju niz obraze. 
Zagnjurila je glavu u šake i plakala očajnitki.
— Šta si mu uradila, Kejt?
— Popila sam suviše — promucala je kroz jecaje. — On je 
tvrdio da sam ja dete . . .
— A ti si  izašla napolje i  dokazala mu da nisi,  zar ne? — 
upitao je Filip nežno.
Pogledala ga je naglo. Sumnja se najednom pojavila u njoj.
— Plaža  je  u  blizini  kuće,  a  mesečina  je  bila  kao  dan  - 
nastavio je Filip.
— Oh, ne — prošaputala je panično, crveneći u licu — Zar 
si nas video?
— Nisam ja bio jedini koji vas je video — odgovorio joj je 
suvo. — Vivijan vas je takođe videla. Pazi se, Kejt. Video sam 
izraz njenog lica pre nego što je odjurila u svoju sobu.
— Da li je još neko . . . ?
— Ne — odmahnuo je glavom. — Mama i Dik raspravljali 
su neka politička pitanja. Ja sam poveo Viviian u šetnju. Htela 
je da uživa u tihoj noći i mesečini. No, želja joj se nije ispunila. 
Naišla je na nešto potpuno neočekivano.
— Oh, mogla bih da umrem ovog trenutka — pocrvenela Je. 
— Najiakše bi mi bilo da me više nema.
— Nemoj  da  očajavaš,  Kejt  — nastavio  je  Filip  blago.  — 
Ljubav je divno i plemenito osećanje. Ja bih bio zaista srećan 



kad bi me neka žena voleia toliko koliko ti voliš Blejka. Ako si 
htela da otkriješ šta Blejk oseća, onda si uspela u tome. Nadam 
se da ti je sada jasno.
— Jasno  mi  je  samo šta  Blejk  želi.  Znam da  želi  da  vodi 
ljubav sa mnom — odgovorila mu je utučeno. — Ali, to nije 
dovoljno, Filipe.
— Kako znaš da je  to jedino što on oseća prema tebi?  — 
upitao je Filip tiho. — Blejk nikad ne otkriva svoja osećanja. 
On drži sve u sebi
— Nisam imala snage da se suočim s njim ovog jutra, File — 
rekla je ogor eno. — Kako da mu pogledana u lice nakon 
onoga što sam učinila? Oh, File, nikad više neću popiti ni čašu 
pića.
— Nemoj da odustaneš, devojčice.
— Filipe, nemam ja od čega da odustanem.
— Zaista? Nisam baš sasvim siguran — osmehnuo se, hra- 
breći je.
  Vivijan i Katarina našle su se tek uveče u situaciji da ostanu 
nasamo. Kiša je prestala, ali, vetar je još uvek duvao. Katarina se 
brinula zbog Blejka. On bi trebalo da se vrati tek sutra ujutru, 
ali  ipak,  ona se brinula.  Ako vetar ne stane u toku noći,  iet 
avionom mogao bi da bude prilično opasan.
— Ti si se sinoć  dobro natreskala, zar ne? — obratila joj se 
Vivijan prezrivo.
 Katarina se skamenila. Došao je trenutak od koga je strepela 
celog dana.
— Nisam navikla na alkohol — pravdala se.
— Pa, zašto si  onda morala toliko da piješ?  Blejk se zgra- 
žavao. Gadi se žena koje piju — nastavila je Vivijan nemilo- 
srdno.
— Zaista? — promucala je crveneći.
— Videla  sam  vas,  naravno  —  uzdahnula  je  Vivijan.  — 
Jadan čovek.  Nije  mogao ništa  kad si  se  bukvalno  bacila  na 
njega. Svaki muškarac iskoristio bi takvu priliku. Što se mene 
tiče, zaista sam ljuta na tebe. Blejk i ja ... ovaj ... ja sam ti kazala 



kako stvari stoje. Mislila sam da ćeš imati dovoljno ponosa da se 
ne nudiš čoveku koji je, takoreći, veren s drugom.
  Katarina je slušala skamenjeno. Šoljica kafe koju je držala n 
ruci  ispala  joj  je  i  pala  na  pod  uz  tresak.  Ustala  je  naglo  i 
potrčala uz stepenice. Više nije imala snage da sluša Vivijan.
Blejk je trebalo da se vrati popodne. Ali, kad se Filip vratio s 
aerodroma, lice mu je bilo ozbiljno i zabrinuto.
— Šta se dogodilo? — gledala ga je Katarina panično.
— Poleteo je s Haitija, ali, od trenutka uzletanja više se ništa 
nije  čulo  o  njegovom  avionu  —  odgovorio  joj  je  Filip.  — 
Pretpostavlja se da je sleteo negde prinudno zbog jake oluje.

                           *
 Nikad u  životu  Katarina  nije  bila  toliko  uplašena.  Šetala  je 
nespokojno,  brinula,  plakala.  Konačno,  Filip  je  popustio 
navaljivanju i odvezao ih sve na aerodrome. Tu su bar bili bliže 
prvom izvoru informacija.
 Seli su u mali restoran i čekali napregnuto da čuju bilo kakvu 
vest. Vivijan se brinula, ali, ta briga nije joj smetala da flertuje s 
Filipom,  niti  da  gleda  okolo  i  zapaža  privlačne  muškarce  iz 
jedne turističke grupe mladih sportista iz Evrope.
Katarina nije  ni  videla,  ni  čula  nikog.  Gledala je napregnuto 
ispred sebe. Šta će biti s njom ako Blejk pogine? Njen život bez 
njega bio bi prazan i besmislen. Nikad nije razmišljala o tome 
ranije. Uvek joj se činilo da je Blejk neuništiv i besmrtan. Bio je 
tako moćan i snažan da je imala utisak da njemu ne bi moglo 
ništa da se dogodi.
— Ne mogu više da izdržim — rekla je tiho Filipu. — Izaći 
ću na pistu.
— Katarina,  to  bi  moglo  da  potraje  satima — pobunio  se 
Filip, ali, pošao je za njom.
— Znam — promrmljala je. — Ipak, ako se on... kad se on 
vrati, trebalo bi da neko od nas bude na pisti.
Uhvatio je za ramena i okrenuo je prema sebi.
— Kejt, moraš da shvatiš da je situacija veoma ozbiljna. Ne 



mamo za sigurrio da li će se Blejk vratiti. Suoči se s tim. Njegov 
avion  je  nestao.  Možda  se  spustio  negde,  a  možda  je  i  pao. 
Spasilačke ekipe ga traže. No, zasada ne znamo kakav će biti 
ishod.
Ugrizla se snažno za usnu i pogledala ga očima punim suza.
— On je  živ  — rekla  je.  — Znam  da  je  živ,  Filipe.   — 
Dušo . ..
 — Zar misliš da bih ja mogla još uvek da dišem da je Blejk 
mrtav? Moje srce više ne bi kucalo, ubeđena sam — uveravala 
je i sebe i Filipa.
 Nebo je bilo još uvek sivo. Sunce još nije bilo izašlo. Katarina je 
šetala nespokojno i trzala se na svaki zvtik, koji bi mogao da 
bude zvuk aviona.
 Mod joj se pridružila kroz nekoliko trenutaka.
— Kad bismo samo znali da li je živ — govorila je utučeno.
— Živ je. Znam da je živ — uveravala je Katarina.
 Mod je posmatrala njeno lepo, hrabro lice. Najednom, oči joj 
blesnuše.
— Izgleda da sam ja propustila  da zapazim neke značajne 
stvari, zar ne, Kejt? — upitala je nežno.
Katarina pocrvene i spusti glavu.
— Ja ...
Mod je zagrli oko ramena.
—Uđi unutra, dušo. Popij šolju kafe. Prijaće ti kafa.
Pošle su prema ulazu, kad se Filip pojavio na vratima.
— Pronašli su ga! — vikao je iz sveg glasa. Spasilački avion 
stiže!
— Oh — odahnula je Mod.
Katarina je dozvolila svojim suzama da se slivaju niz lice,  ne 
stideći se. Blejk je živ! Spašen je! Čak i ako bude morala da ga 
ustupi Vivijani, ako ga nikad više u životu ne bude mogla da 
vidi, biće dovoljno da zna da on živi na istoj planeti s njom, da 
je živ.
 Minuti su prolazili sporo. Konačno, avion je stigao i spustio se. 
Katarina ga je gledala sa suzama u očima. Kad su se vrata aviona 



otvorila i kad se Blejk pojavio na njima, Katarina potrča prema 
njemu, ne čekajući da siđe s aviona.
— Blejk! — vikala je srećno.
 Nije  se  obazirala  na  druge  čianove  porodice,  koji  su  išli  za 
njom. Trčala je prema Blejku.
 Raširio je ruke i zagrlio je. Podigao je od zemlje i okrenuo se s 
njom nekoliko puta.
— Oh, Blejk — govorila je uzbuđeno. — Rekli su mi da ti se 
avion izgubio i nismo znali.. . Oh, umrla bih bez tebe! Samo 
kad si živ!
 Spustio je na zemlju i uhvatio njeno lice svojim rukama.
— Sve je u redu, Kejt. Živ sam i tu sam, s tobom.
Suze su se slivale niz njene blede obraze dok ga je gledala.
Lice mu je bilo umorno i izmučeno. Delovao je kao da nije spa- 
vao dugo. U njenim zelenim očima videlo se jasno šta je osećala 
u tom trenutku.
— Volim te, Blejk — prošaputala je slomljeno. — Oh, kako 
te volim.
Stajao je nepomično i posmatrao je.
 Ustuknula je zbunjeno. Kako je mogla da bude tako glupa i da 
mu prizna da ga voli?!
— Oprosti mi — počela je da muca. — Nisam nameravala da 
se i ovog puta bacim na tebe. Vivijan mi je kazala kako si «e 
užasavao mog jučerašnjeg ponašanja ...
— Vivijan ti je to rekla?
— Nije važno — osmehnula se izvinjavajući se. — Sve je n 
redu.
— To ti misliš — rekao je glasom, koji nije mogla da pre- 
pozna.
 Vivijan  je  dotrčala  da  se  pozdravi  s  Blejkom.  Pogledala  je 
Katarinu ledenim pogiedom.
— Oh,  Blejk,  ljubavi,  tako  smo  svi  bili  zabrinuti!  — 
uzviknula je, ljubeći ga. — Divno je što si opet s namai
Mod i Filip pozdravili su ga takođe.
— Izgleda da je bilo gusto — rekao je Filip.



— U pravu si — klimnuo je Blejk glavom. — Bilo je suviše 
gusto. Ne bih volio da se to ponovi.
— Šta je s avionom?
— Bio je osiguran.  To je  sreća — slegao je  ramenima.  — 
Morao sam da se spustim zbog ledene oluje na jednoj planini.
 —  Hajdemo  da  popiješ  nešto  —  rekao  je  Filip.  —  Imam 
utisakda bi ti piće prijalo.
- Piće, kupanje u toploj kadi i krevet — dopunio ga je Blejk, a 
onda pogleda Katarinu. koja je izbegavaia njegov pogled.
— Idem sada da spakujem stvari — promrmljala je.
— Da spakuješ stvari? Zašto? — iznenadio se Blejk.
— Vraćam se kući — odgovorila je odlučno. — Bilo mi je 
dosta mora, sunca i peska. Tu vrebaju mnoge opasnosti.
 Kad  su  se  vratili  kući,  Katarina  je  otišla  u  svoju  sobu  i 
spakovala stvari.
— Nemoj da ideš, Kejt — moliia je Mod, kad je ušla njenu 
sobu. — Nemoj da odeš bar danas.
 Oči su joj izražavale svu patnju, koju je osećala kad se okre 
nula prema Mod , — Ne mogu više da ostanem ovde, Mod. Ne 
mogu da podnesem . . . Moram da pronađem neki stan pre nogo 
što se on... 
 Suze su je zaguiile i ona otrča u kunatiio.
Presvukla se u svoju odeću za put. Spakovan prtljag bio kraj 
nje. Upravo je htela da pođe, kad je Blejk ušao u sobu.
Gledala ga je nemo neko'iko trenutaka.
— Ja sam spremna — promrmljala je. — Ako bi FiJip mogao 
da me odveze do . . .
Naslonio se na vrata i posmatrao je. Ćutao je dugo.
— Lidsovi odlaze — rekao je konačno.
— Zaista? Na koliko dugo?
— Zauvek  —  odgovorio  joj  je.  —  Išao  sam  na  Haiti da 
potpišem ugovor. Ugasiću posao u Londonu i prebaciću ga na 
Haiti.
— Ali, Vivijan mi je rekla ...
— Katarina,  doveo  sam  je  ovamo,  jer  sam  znao  da  ima 



uticaja na svog oca.  Shvatio sam da će samo ona moći da ga 
ubedi da pristane na moje uslove. Ali, ti si procenila pogrešno 
situaciju. U stvari, ja sam kriv što si je procenila pogrešno —
priznao je. — Hteo sam da misliš da je tako kako ti se činilo.
 — Sada to više nije važno — uzdahnuia je.
— Zaista? — upitao je nežno.
— Potražiću stan čim se vratim kući, Blejk. Hoću da budem 
potpuno slobodna i samostalna.
— Rekla si mi da me voliš — potražio je njene oči. - Kako 
me to voliš, Kejt? Kao brata? Kao staratelja? Ljubavnika?
— Zbunjuješ me, Blejk! — pobunila se.
— I ti mene zbunjuješ već dosta dugo — rekao joj je nežno. 
—  Sve  što  radim  u  poslednje  vreme,  to  je  uzaudno  poku- 
šavanje da postavim barijeru između tebe i sebe.

— Ne mogu da te shvatim, Blejk — gledala ga je zbunjeno.
— Nikad me i nisi shvatila, Kejt — odmahnuo je rukom.
— Blejk, deluješ veoma umorno. Zašto ne odeš u krevet da 
se ispavaš? — obratila mu se nežno.
— Samo s tobom, Kejt — odgovorio joj je spremno. — Neću 
da  zaspim  i  kad  se  probudim  da  te  ne  nađem  u  ovoj  kući. 
Donovan!  A  onda  Filip,  moj  rodeni  brat!  Počeo  sam  da  ga 
mrzim, što si mu poklanjala slobodno svoju pažnju, što je mo- 
gao da ti priđe kad god je hteo, a ja nisam! I još si mislila da te ja 
samo želim! Oh, Kejt, činilo mi se da ću poludeti. Stalno sam 
razmišljao koga je trebalo da zamenim one noći na plaži. Kejt, 
zašto mi nisi rekla? Zar si nameravala da to zauvek sakriješ od 
mene?
Suze su joj zamaglile oči.
— Blejk ... — prošaputala je.
— Rekla si Filipu da znaš da sam živ, jer tvoje srce još uvek 
kuca  — nastavio je  muklo.  — I ja  osećam isto  to.  Znam da 
dokle god ja dišem, dišeš i ti. Bez tebe, ne bih mogao da živim 
ni trenutka!
Potrčala mu je u zagrljaj.



— Poljubi me, Kejt — mrmljao je srećno. — Oh, Kejt, ka- 
ko te volim!
 Njihovi poljupci bili su strasni, ispunjeni srećom.
— Mislila  sam  da  me  mrziš  —  prožaputala  je  uzbuđeno, 
srećna zbog ljubavi koju oseća i koja joj je uzvraćena.
— Zašto? Zašto si pokušala da me zavedeš?
— Nisam pokušala — pobunila se.
— Ja  sam to  tako  protumačio  — zadirkivao  je.  — Nikad 
nećeš znati, koliko si bila blizu da ostvariš svoju nameru.
— Volela sam te više nego što možeš da zamisliš, Blejk. Bila 
sam ubeđena da sam te izgubila i želela sam da mi ostane ta 
uspomena  na  tebe,  da  bih  mogla  da  se  sećam tih  trenutaka 
celog života ...
— Znači,  u tome je bila stvar — gledao je zaljubljeno. — 
Nikad neću zaboraviti  kako si izgledala na mesečini.  Koža ie 
bila kao saten, svetlucala je ...
— Blejk! — pocrvenela je.
— Nemoj da se stidiš, Kejt. To je bilo divno. Uživao sam o 
svakom trenutku i tako će biti do kraja naših života — rekao joj 
je nežno.
— Toliko dugo? — odmakla se od njega i pogledala srećno?
— Da, toliko dugo. Hoćeš li da se udaš za mene, Kejt?
— Da! — odgovorila je spremno.
— Venčaćemo se sledeće nedelje. Da li se slažeš?

— Sledeće nedelje?! Ali, to je suviše kratko vreme za pripreme. 
 — To je najduže što mogu da čekam — prekinuo je. - Onda, 
siedeće nedeije?
 — Sledeće nedelje — složila se i pružila mu usne zaljubljeno..

                KRAJ
                                                                                    By Voki


