


Scriitoare recompensatã cu Romantic Times Book Club’s
Award, Michelle Cunnah face valuri cu romanele sale
scrise într-un stil alert ºi foarte amuzant. Deºi s-a nãscut
în Sheffield, Marea Britanie, ºi-a petrecut copilãria în
fascinanta Africã de Sud. Începe sã scrie încã din ado-
lescenþã, transformând basme cunoscute în scenarii.
Dupã ce schimbã mai multe joburi ºi cãlãtoreºte în jurul
lumii împreunã cu soþul ei, Michelle îºi face debutul în
literaturã în 2003 cu romanul 32AA, care câºtigã Ro-
mantic Times Book Reviews Award, fiind desemnat cel
mai bun roman chick lit al anului. Continuarea lui, Call
Waiting (2004), se numãrã printre finalistele aceluiaºi
premiu, ca ºi Confesiunile unei iubãreþe (Confessions
of a Serial Dater, 2005), care se bucurã de un uriaº succes.
În 2006 Michelle Cunnah îºi surprinde cititorii prin
publicarea în antologia, celebrã de-acum, Welcome to
Wisteria Lane a povestirii Desperately Seeking Susan,
despre eroina faimosului serial TV Neveste disperate.
În afarã de romanele chick lit, autoarea scrie ºi romane
pentru young adults (Almost Fabulous, 2008, ºi Totally
Fabulous, 2009).
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Problema profiterolului

Confesiunea lui Rosie:

Uneori, aº vrea sã fiu o broascã-þestoasã.

Printre multe alte calitãþi minunate, þestoasele pot respira

cu fundul, ceea ce ar fi o abilitate destul de nimeritã ºi

sigurã, mai ales în caz de pericol de moarte prin asfixiere…

Partea proastã ar fi cã aº fi vânatã sau ucisã accidental

pânã la dispariþia speciei, ceea ce nu-i grozav deloc. Dar

cel puþin n-ar trebui sã stau pânã la sfârºitul cinei cu bles-

tematul de ºef al lui Jonathan…

 Þara asta afurisitã se duce dracului, tunã Ori-
bilul ªef la masã, cu mutra lui fãlcoasã roºie de indig-
nare ºi de prea mult brandy.

De obicei, eu sunt Rosie cea Calmã, Organizatã,
Cumpãtatã, de Încredere, Raþionalã, dar dupã douã
minute în prezenþa acestui om simt nevoia imperioasã
de a°mi schimba obiceiurile de°o viaþã.

Sunt teribil de tentatã sã°l împung cu tocul unuia
din pantofi, care mã strâng ºi°mi sporesc serios starea
mizerabilã. Ar fi un experiment interesant sã vãd dacã
tocul meu ascuþit ar dezumfla ceva din bigotismul
lui încrezut ºi fãþarnic.

Credeþi°mã, nu am tendinþe maniacale homicide,
dar dezumflarea cu ajutorul tocului e o fantezie fru-
moasã… vã puteþi imagina mizeria pe care Oribilul
ªef ar face°o dacã chiar ar exploda? Tentant… dar
gândiþi°vã la curãþenia ºi munca suplimentarã pe care
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ar trebui sã o facã personalul hotelului. Nu le°aº face
niciodatã una ca asta.

Îmi scot pantofii strâmþi sub masã în timp ce iubi-
tul meu, Jonathan, îmi strânge prietenos mâna liberã
ºi°mi zâmbeºte fermecãtor.

Inima°mi tresare, iar asta îmi aminteºte de ce sunt
aici. Ca sã pozez în imaginea companiei „potrivite“
pentru Jonathan. Îi strâng ºi eu mâna drept rãspuns.
La urma urmei, nu°ºi face un obicei din a mã tortura
cu Oribilul ªef, iar acum, cã picioarele°mi sunt eli-
berate, mã simt deja de un milion de ori mai bine.
Sângele îmi circulã din nou prin degete, ceea ce e
întotdeauna un lucru bun.

Zâmbetul lui Jonathan se lãrgeºte într°un fel care
înseamnã „mai târziu“, pentru cã vinerea rãmâne în-
totdeauna la mine peste noapte, ºi mã trece un mic fior.
Acel „mai târziu“ al lui Jonathan e din categoria celor
foarte, foarte bune – nu chiar ca un cutremur, dar sã
spunem doar cã tãblia patului trepideazã…

Schiþez un zâmbet fãrã noimã ºi mã întind dupã
paharul cu vin. În speranþa creãrii unei imagini „po-
trivite“, transmit vibraþii de genul „soþia-companie
perfectã“. ªi, deºi comesenii nu sunt o companie toc-
mai plãcutã, mãcar Merlot°ul cu aromã de lemn afu-
mat are multã personalitate. Aºa cã mã hotãrãsc sã
mai beau un pic.

În timp ce°mi duc paharul la gurã, am sentimen-
tul foarte ciudat cã cineva mã priveºte. Am avut sen-
timentul ãsta toatã seara. Sunt sigurã cã nu°i doar în
imaginaþia mea.

Mã uit pe furiº prin încãpere. ªi îngheþ la jumã-
tatea sorbiturii, când privirea aproape mi se încruci-
ºeazã cu cea a unui bãrbat de la masa alãturatã. Imediat
ce°ºi dã seama cã l°am surprins, îºi mutã privirea îna-
poi la însoþitoarea lui. Însoþitoarea lui blondã, splendidã.
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E frumos de picã, genul ãla foarte periculos ºi
încântãtor. Genul ãla de frumuseþe pentru care feme-
ile stau la coadã ca sã le frângã inima. ªi cu toate cã
nu sunt imunã la un pic de flatare masculinã, nu pri-
cep de ce se holbeazã la mine. Sã nu mã înþelegeþi
greºit, sunt mai mult decât mulþumitã de felul în care
arãt. ªtiu cã nu semãn cu spatele unui autobuz, dar
n°aº putea fi niciodatã confundatã cu un supermodel.

Nu cã aº fi cât de cât interesatã de el: e doar un
mod de a face timpul sã treacã ºi de a mã detaºa de
Oribilul ªef…

Desigur, Oribilul ªef nu se numeºte aºa. Îl chea-
mã Sidney Smythe°Lawrence ºi este director executiv
la firma la care lucreazã Jonathan. Dar aºa îi spun eu
în particular, pentru cã e unul dintre cei mai nesuferiþi
oameni pe care i°am cunoscut vreodatã.

Închid gura ºi°mi concentrez atenþia asupra deser-
tului înainte sã pot spune ceva grosolan, care le°ar
strica seara lui Jonathan ºi comesenilor mei. Bine-
înþeles, n°aº face niciodatã aºa ceva…

Ah, grozav – profiterol. Ador profiterolul. Toatã
crema aceea adorabilã încapsulatã în aluat delicios ºi
mustind de ciocolatã. Dar sunt aºa de greu de mâncat.
Vreau sã spun, un profiterol e prea mare ca sã°l îndeºi
în gurã pe tot odatã. Dacã aº fi acasã, exact aºa aº
proceda, dar nu°i tocmai lucrul pe care sã°l poþi face
la o strângere de fonduri de Crãciun, în sala de bal
a unui hotel ºic, plin de oameni ºic, nu°i aºa?

 Am sã vã spun eu ce°i în neregulã cu þara asta,
tunã din nou Oribilul ªef.

„Vai, te rog, n°o face“, gândesc, dar nu spun. În
schimb, separ delicat un profiterol din grãmadã ºi
încerc sã°l tai cu latul furculiþei de desert. Nu°i un
profiterol de cea mai bunã calitate, aºa încât rezistã la
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eforturile mele. Crema þâºneºte din el, dar gogoaºa
dezumflatã se încãpãþâneazã sã rãmânã întreagã. Inex-
plicabil, profiterolul îmi aminteºte de Oribilul ªef
picurându°ºi perlele infatuate de bigotism peste lumea
întreagã.

 Numãrul mare de ºomeri! ne spune Sidney,
plin de înþelepciune. E scandalos! Sã refuzi sã mun-
ceºti pentru cã dintr°o slujbã câºtigi mai puþin decât
din ajutorul de ºomaj nu e, fir°ar a naibii, o scuzã dupã
pãrerea mea, susþine el cu înflãcãrare.

Rezistând dorinþei stranii de a°l înjunghia pe Sid-
ney cu furculiþa de desert, strãpung în schimb coca
dezumflatã ºi°o bag în gurã. Ãsta e secretul succesului
meu. Ãsta e marele plan pentru a rãzbate pânã la sfâr-
ºitul serii – de fiecare datã când Sidney spune ceva
groaznic ºi pretinde sã fie aprobat, îmi umplu pur
ºi simplu gura, înlãturând astfel nevoia de a vorbi.

Mestec ºi mã uit pe furiº la comesenii mei. Încu-
viinþeazã din cap înþelepþeºte, agãþându°se de orice
declaraþie a lui de parcã le°ar fi revelat sensul vieþii,
al lui Dumnezeu ºi al universului. Inclusiv Jonathan.

Jonathan se întoarce spre mine ºi°mi zâmbeºte din
nou. Nu cu zâmbetul ãla fermecãtor, ci cu zâmbetul
ãla de mulþumesc°cã°îl°suporþi°pe°dobitocul°ãsta. Bine-
înþeles cã îl suport. La urma urmei, e perioada sãrbã-
torilor. Anotimpul bunãvoinþei… ºi°apoi, Jonathan
e aºa un scump.

Zâmbetul lui adorabil, angelic mã face sã mã simt
dintr°odatã mai bine. E atât de drãguþ ºi de atent – mai
ales în ultima vreme. Tot ce am de fãcut e sã zâmbesc
ºi sã dau din cap pentru vreo douã ore. Cât de greu
poate sã fie? Ba, pardon, sã nu anticipez…

Pe ºeful lui Jonathan l°am mai întâlnit doar de
douã ori pânã acum. Prima oarã, la puþin timp dupã
ce Jonathan ºi cu mine am început sã ne întâlnim,
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acum ºase luni, la Sãrbãtoarea Verii organizatã de com-
panie, când mi°am vãrsat „din greºealã“ cocktailul
Bucks Fizz pe costumul lui alb de cricket… Sidney
ºi mâinile lui rãtãcitoare mã încolþiserã lângã cortul
cu rãcoritoare, ºi nu mi°a tihnit deloc. Era tot numai
fãlci mari ºi dinþi galbeni drept în faþa mea, expunând
problema mamelor la locul de muncã – ºtiam eu cât
cheltuieºte þara cu ajutoarele de maternitate ºi cu
concediile pãrinþilor pentru copiii bolnavi? ªi nu°i
aºa cã eram o fatã adorabilã, tot trãncãnea el, apro-
piindu°se ºi mai mult de mine, ºi ce norocos era Jona-
than, coate, ghionturi, clipiri din ochi. Aveam de ales:
ori vãrsam Bucks Fizz°ul, ori cotul lui neglijent se
freca din nou de pieptul meu.

ªi a doua oarã, la Balul de Halloween, când a insis-
tat sã mã învârtã o turã pe ringul de dans. De fapt,
chiar am vrut sã°l împung în ochi cu nasul meu fals
de vrãjitoare… Sã fim rezonabili, în primul rând,
dacã ochiul lui era aºa de aproape de nasul meu, în-
seamnã cã era prea aproape ca sã fie în regulã, nu?
Bleah! Dar în felul ãsta i°am pus o frânã la mâna care
hãlãduia cu mult prea aproape de fundul meu decât
ar fi fost politicos.

 Loveºte°i unde°i doare…
Cum Sidney îºi continuã tirada, inspir adânc. ªi°mi

umplu repede gura cu Merlot. Nu°i un plan chiar aºa
de bun sã beau mai mult vin ca sã°mi þin gura – ºi°aºa
abia pot merge cu pantofii ãºtia strâmþi. Pilitã ºi încã
ºi mai nesigurã pe picioare, cu greu aº putea oferi ima-
ginea „corectã“, nu?

Dar înainte de a apuca sã°l opresc pe chelnerul
sârguincios sã°mi umple iarãºi paharul, am din nou
senzaþia aceea stranie cã mã priveºte cineva.

Îmi arunc privirea spre masa de°alãturi…
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