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HEATHER DAVISDAVIS

— Psst! E[ti acolo? am [optit eu în întu -
neric. Austin?

Am a[teptat o secund\, dar nu mi-a r\spuns
nimeni. Nu în]elegeam cum de putuse s\ bat\
atâta drum, s\ lase caietul de desen într-un loc
în care s\ dau de el, iar apoi s\ nu-[i doreasc\ s\
ne vedem. Era atât de frustrant!

Exact în acel moment a început s\ ning\,
fulgii mari [i umezi amestecându-se cu lacrimi-
le mele. A trebuit s\ renun] la misiunea mea,
a[a c\ am rupt-o la fug\ spre dormitor, f\r\ s\
reu[esc s\ în]eleg ce se întâmpla cu Austin [i
sim]indu-m\ cât se poate de îngrozitor…

Shelby este îndrăgostită de misteriosul
Austin Bridges al III-lea, pe care l-a
cunoscut într-o tabără de reeducare, cu
o vară în urmă.

Acum, ea învaţă la Academia Stein-
felder, o severă şcoală elveţiană pentru
fete… ce poate fi mai rău de-atât?

Cum nu mai are nicio veste de la iu-
bitul ei, Shelby este îngrijorată – mai
ales că vede într-un tabloid o fotografie
în care el apare alături de prinţesa pop a
Europei.

Dar Austin nu este doar fiul unui star
rock, ci şi un vârcolac sexy, iar legătura
lui cu Shelby este mult mai puternică
decât bănuieşte ea.

Austin reuşeşte să se strecoare la
Steinfelder şi îi dezvăluie lui Shelby
adevăratul motiv pentru care s-a ţinut
deoparte în tot acest timp. Prizonieră în
şcoală, din ce în ce mai conştientă de
pornirile ei ancestrale,  Shelby realizează
că iubirea ei pentru Austin o va costa
mai mult decât îşi imaginase vreodată.

Şi, în curând, va fi noapte cu lună
plină...

La prima vedere, nu sunt o persoană
care să-şi petreacă mult timp în aer
liber. Cu toate acestea, într-un fel sau
altul, am umblat deseori prin pădure, in-
clusiv în perioada în care am lucrat ca
maestru-bucătar în Alaska îndepărtată
sau când am fost profesoară într-un oră-
şel din munţii North Cascades, în care
principala ocupaţie a locuitorilor era ex-
ploatarea lemnului.

În prezent, sunt bucuroasă că trăiesc
într-un oraş mare, de pe coasta Pacifi-
cului de Nord-Vest. Când nu scriu ro-
mane adresate tinerilor, merg deseori la
film, împreună cu familia şi cu nume-
roşi prieteni minunaţi.

Mă puteţi vizita pe adresa
www.heatherdavisbooks.com
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Nicio scrisoare. Nicio telegram\. Niciun porumbel
cu vreun mesaj legat de picior. Ultima oar\ când am
vorbit fusese când ne - am luat la revedere în de[ert. De
atunci, parc\ ar fi disp\rut de pe fa]a P\mântului. Sau
poate c\ eu eram de vin\. Eu am disp\rut într - o cre -
vas\ acoperit\ de z\pad\, numit\ Steinfelder.

La fel ca [i alte institu]ii pentru „îmbun\t\]irea com-
portamentului”, cei de la Steinfelder ne - au confiscat
telefoanele [i nu ne permiteau accesul la e - mail, deci nu
puteam s\ - l contactez pe Austin. Chiar dac\ sun\ ciudat,
s\ stau în lumina lunii era singurul mod pe care l - am
g\sit ca s\ m\ simt iar aproape de el. Era modul în
care - mi aminteam ce tr\isem împreun\ cu el în timpul
acelei veri care acum mi se p\rea atât de îndep\rtat\!

— Hmmm… Colega mea de camer\, Marie - Rose,
a scos un sunet de îngrijorare din col]ul opus al came -
rei. Iar stai la geam. Du - te la culcare!

F\cea destul de mult pe [efa, pentru o persoan\ de
numai un metru cincizeci, dar poate c\ era din pricina
faptului c\ toat\ lumea îi spunea Rosemary [i asta
ajunsese s\ o enerveze. Bine, mai era [i exmatricularea
din cea mai bun\ [coal\ de balet din Europa.

Am tras perdeaua dantelat\, care oricum nu prea
oprea lumina lunii s\ intre în camer\.

— Îmi pare r\u. Nu pot s\ dorm.
— Nu mai spune, a r\spuns ea.
Am oftat [i am aprins lampa dintre paturile noastre.
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— Mon Dieu! a scheunat Marie - Rose, tr\gându - [i

repede o pern\ peste ochi.

— Ce ai, e[ti vampir? Crezi c\ ai s\ iei foc?

Marie - Rose a l\sat jos scutul improvizat împotriva

luminii.

— Nu, dar e dou\ noaptea. Chiar vrei ca doamna

Lemmon s\ ne prind\ cu lumina aprins\?

M - am cutremurat. Ultimul lucru pe care - l doream

era s\ ne vin\ pe cap [efa - de - dormitor - bar\ - prof\ -

 de - istorie. Am pescuit o lantern\ din sertarul noptierei.

— Scuze. Am s\ citesc o carte sub p\tur\.

— A, nu, a zis Marie - Rose, dând din mân\ c\ nu

era cazul. Oricum nu mai pot s\ dorm acum. S - a ridicat

în fund în pat [i a b\gat mâna sub pern\, c\u tând ceva.

Am a[teptat toat\ ziua s\ citesc revistele pe care mi le - a

trimis mama, a zis ea, aruncându - mi una dintre ele.

Niciodat\ nu am fost cea mai sportiv\ fat\ din

[coal\, a[a c\ nu am reu[it s\ prind revista la timp, iar

aceasta a c\zut pe podea, deschizându - se exact la

mijloc. O fat\ cu p\rul negru ca pana corbului se uita

fix la mine din fotografia f\cut\ de un paparazzo.

M - am strecurat afar\ din p\tur\ ca s\ recuperez

revista.

— „Eva’s petit ami”, am spus eu cu voce tare, citind

titlul în fran cez\.
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— „Iubitul Evei”, mi - a tradus Marie - Rose. Probabil
c\ e vorba de Eva Maleva. O [tii pe prin]esa pop a
Europei?

Nu mai auzisem de ea, dar era ceva captivant în ochii
ei. Era dr\gu]\, cu siguran]\. Eram pe cale s\ dau pa -
gina când l - am v\zut pe tipul ag\]at de bra]ul ei — avea
gluga tras\ pe ochi, de parc\ ar fi încercat s\ se ascund\
de fotografii care - i înghesuiser\ la ie[irea de la concertul
Evei. Avea buze frumoase, pline, dar cu greu puteam
s\ - i disting tr\s\turile întunecate, ascunse de glug\. Iar
apoi, printre toate aiurelile în francez\ din care nu
în]elegeam nimic, am dat de un nume familiar: Austin
Bridges al III - lea.

— Oh, rahat! 
Am aruncat din nou revista pe jos [i am stins lu mina.

Austin avea o nou\ prieten\! De - aia nu luase leg\tura
cu mine.
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