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Cine priveşte în afară, visează.  
Cine priveşte înăuntru, se trezeşte.

Carl Gustav Jung
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– Capitolul 1 –

Surpriza

Descoperirea pe care Eros di Angeli o făcuse avea să 
schimbe destinul întregii omeniri. Viitorul se afla în mâinile 
lui, motiv pentru care trebuia să‑și joace inteligent cărțile.

Răcorindu‑se cu un pahar de limonadă, Eros privea 
absent cursa de la balconul apartamentului închiriat special 
pentru Marele Premiu al Principatului Monaco. Aflase de 
curând că devenise proprietarul unei echipe de Formula 1, 
părinții lui reușind să‑l surprindă cu ineditul cadou chiar de 
ziua sa de naștere.

Împlinea treizeci de ani și pentru prima dată încălcase 
tradiția. Își dorise ceva diferit – așa își motivase decizia 
de‑a nu‑și sărbători aniversarea în Milano, orașul său natal. 
Evitase să spună familiei că ajunsese atât de obsedat de marea 
sa descoperire, pe care o ținea secretă, încât intenționa să‑și 
serbeze în laborator schimbarea prefixului.

Își privi iar ceasul de la încheietura mâinii. Nu se afla în 
dispoziția necesară pentru a se bucura de spectacol, gândurile 
fugindu‑i la proiectul pe care‑l avea de finalizat. Trebuia să 
mai monteze un cablu de alimentare la unitatea centrală și să 
verifice din nou stabilitatea nucleului, care urma să genereze 
o energie suficientă pentru funcționarea autonomă. Făcuse 
asta deja, și nu o dată, dar voia să fie sigur.

— Te plictisești? îi întrerupse Paris Mavros lista pe care 
și‑o construise în minte.
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Eros își întoarse privirea spre cel care‑i dăduse planurile 
peste cap. Dis‑de‑dimineață, s‑a trezit cu verișorul său primar 
la ușă. Paris îl anunțase că‑l aștepta o surpriză de proporții 
și, într‑adevăr, n‑a fost dezamăgit. Dacă ziua lui n‑ar fi 
picat duminica, poate ar fi ajuns proprietarul unei echipe de  
Formula E1, însă le era profund recunoscător părinților săi.
Oricum, Federația Internațională de Automobilism modificase 
regulile pentru ca monoposturile să poată fi considerate 
prietenoase cu mediul. De când utilizau un combustibil pe 
bază de hidrogen, Eros și‑a propus să asiste la Marele Premiu, 
chiar dacă nu și‑a făcut deloc timp, în cei cinci ani de când se 
mutase în Principat.

— Câte ture mai sunt până la final? 
Paris umplu două pahare de șampanie pe care le ciocni 

unul de altul, după care i se alătură, așezându‑se pe fotoliul 
din stânga.

— Șapte, îi răspunse, dând pe gât băutura spumantă.
Nu avea rost să‑și îmbie vărul, din moment ce acesta nu bea 
alcool, astfel încât goli și cel de‑al doilea pahar din câteva 
înghițituri.

— Nu‑s shot2‑uri, îi atrase Eros atenția pe un ton ușor critic.
Paris își trecu limba peste buze, apoi se lăsă pe spate, 

punându‑și picioarele încrucișate pe măsuța din fața lor.
— Ți‑am găsit o tipă beton.
— Iar… comentă Eros flegmatic.
Paris mereu încerca să‑i facă lipeala cu „prietene” de‑ale  

lui, care invariabil aveau ceva în comun: excelau la aspectul 
fizic. Își luase angajamentul solemn că el i‑o va prezenta pe 

1  Formula E este disciplina sportivă în care concurează monoposturi cu 
motoare 100% electrice și se desfășoară vinerea.

2  Shotul este un pahar mic, fără picior, de 25‑50 de mililitri, cu o cantitate 
mică de alcool tare ce se bea dintr‑o singură înghițitură.
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viitoarea soție – o activitate ce se transformase într‑un adevă‑
rat scop al vieții lui.

— E ce trebe’, crede‑mă! surâse Paris satisfăcut, 
aprinzându‑și trabucul Gurkha Black Dragon.

Ochii verzi îi erau ascunși în spatele unor ochelari de 
soare stil aviator, maro, asortați cu pantofii și cureaua de piele. 
Cămașa albă, descheiată la trei nasturi, îi scotea în evidență 
pielea măslinie. Părul negru și creț îi ajungea până la umeri, 
câteva bucle acoperindu‑i o parte din frunte, într‑o frizură 
aparent dezordonată, ce‑i încadra fizionomia masculină tipic 
elenă, cu un nas drept și o linie bine definită a maxilarului.

— Apreciez, dar mă descurc.
— Ești singur, punctă Paris, suflând fumul în direcția lui.
— Poate că nu sunt.
— Da, fix! Și cum de nu erai cu nicio gagică de dimineață?
Eros clătină din cap, agasat de subiectul pe care Paris 

ținea morțis să‑l deschidă de fiecare dată când se vedeau.
— Deci? Cine‑i tipa? insistă grecul, afișând o expresie 

sugestivă.
— Nu‑mi discut viața amoroasă cu tine.
— Care viață amoroasă?! Știa că Eros găsea tot felul 

de scuze ca să nu se implice într‑o relație, dându‑se veșnic 
ocupat.

— Exact, afirmă italianul, dorind să pună punct 
interogatoriului. Chiar dacă putea să vorbească orice cu Paris, 
Eros îl considera uneori prea intruziv.

— Oh, haide! Știi că glumesc, încercă acesta s‑o dreagă. 
Dar, serios, îmi fac griji pentru tine.

— Nu trebuie. Lasă asta în seama psihoterapeutei mele.
— Arată bine?
— Ți‑o recomand, rosti Eros, bătându‑l prietenește  

pe umăr.
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— Sigur. De ce nu? Mereu am vrut s‑o fac pe‑o canapea 
dintr‑un cabinet psiho, medită Paris, expirând fumul în sus.

— Tu chiar ai probleme serioase! 
— Dimpotrivă! Sunt perfect funcțional, dacă știi la ce 

mă refer! 
Eros îl privi amuzat. Tânărul de douăzeci și patru de ani 

știa să profite la maxim de ceea ce viața avea de oferit și nu rata 
nicio ocazie să se distreze, chiar dacă asta însemna, uneori, 
un cost piperat – și nu doar prin prisma banilor. Trăgând cu 
poftă din trabuc, complet relaxat, Paris Mavros părea să aibă 
lumea la picioare și se comporta întocmai.

— Ești așa convins că va câștiga? schimbă Eros subiectul.
Paris îl informase că pilotul, care concura pentru echipa 

lui, se numea Alex și că obținuse prima poziție la calificări, 
însă nu‑i oferise alte detalii.

— Foarte! îl anunță, scoțând un bilet de pariuri din 
buzunarul de la piept.

Când își întoarse privirea spre circuit, Eros zări monopos‑
tul negru mat, cu aripi de înger înflăcărate – blazonul familiei 
lui de generaţii – aplicate pe lateral. Jantele erau de‑un por‑
tocaliu aprins, iar pe eleron, în aceeași nuanță, scria cu litere 
italice numele di Angeli.

Odată cu intrarea în ultimul tur, Eros urmărea cursa 
complet absorbit, cu atât mai mult cu cât Alex se afla pe locul 
doi. Cauciucurile încinse ale bolizilor rulau pe circuit, sunetul 
motoarelor turate la maxim umplând aerul plăcut de mai. 
Emoţiile îi creşteau cu fiecare secundă rămasă, fiind de‑a dreptul 
captivat de măiestria de care dădea dovadă pilotul său. Un viraj 
mai strâns, urmat de‑o porţiune dreaptă de pistă, îi permise să‑şi 
depăşească adversarul și să ajungă astfel în poziție fruntașă.

Eros se ridică în picioare și se apropie de balustrada 
balconului. Inima‑i trepida în ritm cu răcnetul fioros al 
motoarelor şi părea c‑ar fi putut să‑i părăsească pieptul.
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— A câștigat! rosti Eros, când Alex trecu primul linia de 
sosire.

— Ai câștigat, îl corectă Paris, iar după o scurtă pauză, 
adăugă, fluturând biletul de pariuri în aer: am câștigat!

Ieşiră entuziasmați din clădire, Eros urmându‑l pe 
verișorul său spre zona de premiere. Grecul se strecură agil 
printre oameni, afișă înaintea echipei de securitate ecusoanele 
VIP, îndreptându‑se apoi spre zona rezervată reprezentanților. 
Ajunseră la timp, chiar când Prințul Albert al II‑lea de Monaco 
înmâna trofeul câștigătorului.

În momentul în care Alex se întoarse cu fața spre 
fotografi, Eros îi zări profilul. Observă uimit cum, de sub 
șapca neagră cu câte‑o aripă înflăcărată imprimată pe lateral, 
coborau împletite două cozi arămii, ce se terminau la nivelul 
șoldurilor voluptuoase.

Era femeie! Mda, deşteaptă remarcă! se mustră el, însă 
tot nu‑şi putea reveni din şoc. O femeie era câştigătoarea 
Marelui Premiu al Principatului Monaco și nu orice femeie, 
ci tocmai cea care concurase pentru echipa lui.

Roșcata ridică deasupra capului trofeul auriu sculptat 
sub forma circuitului, etalându‑l mândră în ovația publicului. 
Buzele cărnoase, rujate cu portocaliu intens, i se arcuiră într‑un 
zâmbet victorios, lăsând la vedere dinţii de un alb perlat.

Campioana își dădu jos șapca, de îndată ce imnul național 
al Rusiei răsună triumfător în difuzoare, iar steagul Federației 
se înălța pe prima poziție.

După ce stropi mulțimea cu șampanie, conform 
obiceiului, rusoaica își turnă lichidul răcoritor pe față, 
deschizându‑și larg gura, spre deliciul spectatorilor. Oferi 
sticla goală unui membru al echipei, apoi se așeză bucuroasă 
lângă monopostul semnalat de‑un banner cu numărul 1, 
pregătită să răspundă la întrebări.
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În tot acest timp, Eros nu‑și dezlipise privirea de la ea.
— Nu‑ţi feliciți pilotul? îl trezi Paris din reverie, dându‑i 

un imbold ușor, imediat ce câștigătoarea termină interviurile.
Încurajat de verișorul său, dar și de echipa de securitate 

ce‑i croi drum printre reporterii puțin cam insistenți, italianul 
porni spre ea cu pași hotărâți. Chiar când ajunse în dreptul 
ei, roșcata se întoarse spre el, surprinsă. Ochii migdalați, 
de‑un albastru electrizant, cu străfulgerări argintii, îl 
priveau intrigați. Picături de șampanie îi împodobeau genele 
curbate, lucind asemeni unor diamante în lumina soarelui 
ce‑i micșora pupilele.

De la simplul contact vizual, Eros se blocă. O cercetă 
amănunţit, urmărind stropii ce i se prelingeau peste pielea 
bronzată a feţei, coborau lent pe gât, apoi se strecurau sub 
costumul negru peliculizat, descheiat doar cât să stârnească 
imaginația.

— Alex? o întrebă prudent, cu o voce ușor răgușită, dar 
pe care și‑o drese imediat.

— Da, răspunse amuzată, conștientă de reacţia celui 
care se holba la ea. Își permise la rândul ei să‑l examineze: îi 
contură cu privirea linia maxilarului, încadrat de barba de‑o 
zi, aranjată perfect, buzele groase, nasul drept și termină prin 
a‑i întâlni ochii de abanos. Surâse, observându‑i încordarea.

Eros îi sesiză gestul, însă pur şi simplu era prea captivat 
de privirea ei hipnotică, de zâmbetul ei, de toată prezenţa din 
faţa lui, pentru a putea reacţiona în vreun fel.

— Angelina Alexandrova, continuă pe cel mai melodios 
ton posibil, accentuându‑şi numele de familie.

— Eros Di Angeli, îi răspunse de‑ndată, revenindu‑şi din 
fâstâceală. Îi luă mâna într‑a sa şi i‑o duse la buze, sărutându‑i 
delicat pielea fină. Mirosea a vanilie. Minunat! Adora  
aroma aceasta.
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Nu mai apucă să schimbe nicio vorbă cu ea, fiind întrerupți 
de un organizator, care o anunță că era așteptată la conferința 
de presă. Fără a‑și muta privirea dintr‑a lui, Angelina își 
retrase încet mâna, trecându‑și vârful degetelor peste ale lui, 
amânând momentul despărțirii.

După câțiva pași se întoarse spre el, afișând un zâmbet 
șiret. Își ridică mâna stângă la nivelul feței și‑și undui 
degetele într‑un salut, etalând ceasul lui negru, ce‑i atârna 
lejer pe antebraț.

Eros își cuprinse instinctiv încheietura stângă, acum 
goală, realizând cu stupoare că roșcata i‑l furase. Apoi, o zări 
făcându‑i jucăuș cu ochiul, înainte să dispară în spatele ușilor 
de sticlă. Eros pufni uluit, profund intrigat de gestul ei.

În sfârșit, cineva îi stârnise interesul.
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