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ГЛАВА 1
Неочакваната среща
Тази сутрин се събудих с главоболие. Знаех, че ме очаква отново ужасен
ден, с мрънкащи и недоволни клиенти, които винаги намират начин да съсипят настроението ти. Станах и се погледнах в огледалото. От толкова работа и
недоспиване ми се бяха появили тъмни кръгове под очите, които не понасях.
Вързах косата си на конска опашка и се опитах да прикрия кръгчетата с фон
дьо тен. След като приключих с гримирането, хукнах с бясна сила, защото отново закъснявах и това никак нямаше да се хареса на колегите ми.
Бях се замислила. Да работиш като сервитьорка не беше от най-добрите
ми избори, но поне парите не бяха никак малко, бакшишите са доста добри,
а и за сам човек като мен, е идеално. Все още не бях срещнала истинската
любов, но съм си мечтателка, и все се надявах да срещна несъществуващия
принц на бял кон от приказките, но нещо ме подминаваше.
Стигнах до булеварда. Започнах да пресичам по пешеходната пътека, когато към мен се насочи с бясна сила черно БМВ със затъмнени стъкла. Обърнах
се за част от секундата, когато съзрях лицето на една баба, която стоеше до
светофара и по мимиките и знаците, които ми правеше, разбрах, че нещо не
е наред. Обърнах се отново към колата и оттогава нямам спомени.
– Хей, момиче, отвори очи, добре ли си?
Чувах всичко наоколо, но нямах сили да отворя очи. Не осъзнавах какво
се случваше. Крясъци. Коли. Някакъв странен шум отблизо и в далечината.
Отворих очи едва-едва и видях силна светлина. Не разбирах къде съм. Чувах
гласове и виждах само едни очи пред себе си. Видях широко отворени, големи зелени очи, които уплашено и се взираха в мен.
Когато отворих очи, бях в бяла стая. На пръв поглед – скромна, малка стаичка. Забелязах, че от ръцете ми стърчат някакви кабели и разбрах, че това
е система. Бях в болница. Нямах спомени как съм попаднала тук, нито кой
ме е довел. Огледах се да видя някого, но бях сама и изморена. Нямах сили
дори да се провикна или да дам някакъв сигнал, че съм се събудила. Стоях
безмълвно и се опитах да си спомня, но никакви мисли и спомени нямах от
случилото се.
Тогава дочух гласове пред вратата. Лекарят и медицинската сестра си говореха нещо. В същият момент се отвори вратата.
– Здравейте, Лариса! Виждам, че сте се събудила. Как сте? Аз съм д-р Ива-
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нов и съм Вашият лекуващ лекар.
– Докторе, къде съм? Какво ми се е случило? – едва успях да прошепна аз.
– Не, не говорете, почивайте си. Вие сте в добри ръце. Блъснали са Ви с
кола, докато сте пресичали. За щастие, веднага са извикали медицинска помощ и успяхме да Ви стабилизираме. Бяхте в кома известно време и е възможно да не си спомняте случвалото се. Тук е мъжът Ви, поговорете с него,
може би той ще Ви припомни някои неща. И не се преуморявайте. Ще дойда
пак малко по-късно.
В същия миг, в стаята влезе добре облечен мъж. С костюм, вратовръзка,
леко бухнала черна коса и зелени очи. На пръв поглед около 30 годишен.
– Здравей, скъпа. Колко се радвам, че си се събудила.
– Скъпа? Кой сте Вие, господине?
– Как кой? Твоят мъж. Не ме ли помниш?
– Господине, аз не Ви познавам.
– Странно. Е, нищо. Вероятно е от комата, в която беше. Докторът каза, че
може и да не си спомняш известно време. Ще ти припомня. А сега кажи как
си?
– Замаяна. Много замаяна, Господине.
Възможно ли е, това да е моят мъж. Нямам никакви спомени.
– Добре, нека започнем с това. Не ме наричай, господине. Някак ми е
странно. Преди ме наричаше „слънчо“, но предвид случилото се, може да ме
наричаш по име. Крис.
– Добре, но аз не Ви познавам.
– Знам. Ето, вече се запознахме.
– Добре, Крис.
– Ето, така е по-добре. Вдругиден ще те изпишат. Ще се радвам да те видя
у дома.
– Да и на мен ще ми е интересно.
На следващия ден бях малко по-добре. Станах и се разходих из стаята.
Погледнах през прозореца и видях много и най-различни хора. Някои от тях
бързаха, за да не пропуснат свиждането, други седяха по пейките и се любуваха едни на други. Опитах се отново да си спомня нещо, но никакви проблясъци нямах. Вече знаех, че се казвам Лариса, но какво ли работех, с какво се
занимавах? Разбрах, че имам добре изглеждащ мъж, но ми беше толкова непознат. Чудя се, с какво ли се занимава той? Имаме ли деца? Къде живеем?
Всъщност, толкова много въпроси имам в главата, а отговори – не. Очаквам
с нетърпение да разбера нещо повече и спомените ми да се върнат. Тогава
може би ще ми е по-лесно и да разговарям с него.
На вратата се почука.
– Хей, здравей, скъпа. Защо си станала? Трябва да си почиваш.
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– Здравей, ами не ме свърташе вече на едно място.
– Спокойно, утре се прибираме и аз ще се грижа за теб, като за принцеса.
Засмях се. Всъщност беше забавен и привлекателен.
– Може ли да те питам нещо?
– Да, слънчице, давай.
– Къде се запознахме с теб и как потръгнаха нещата между нас?
Изведнъж се спря. Погледна ме и се усмихна. Явно не очакваше да му задам точно този въпрос. Замисли се.
– Ами, скъпа, беше много забавно, знаеш ли?! – и се засмя.
– Така ли? – прекъснах го аз. – Разкажи ми.
– Добре, ела, седни и ще ти разкажа.
Полюлях се леко и за малко да залитна, когато тръгнах да пристъпвам към
него. Но беше бърз и ме хвана за кръста нежно и внимателно. Ръцете му бяха
толкова нежни, устните – добре оформени, а ароматът му – опияняващ. Гледаше ме право в очите, дишаше тежко, усещах как сърцето му бие лудо. За
миг ми се прииска да ме целуне, но точно в този момент той ме настани на
болничното легло.
Наелектризирах се цялата, сърцето ми заби лудо, изчервих се, но се опитах да се усмихна, въпреки че осъзнавах, че го е усетил. Настана неловко
мълчание, но той продължи:
– Значи ти е любопитно, добре. Запознахме се, докато разхождах кучето
си в парка. Ти всяка сутрин седеше на една пейка и четеше книга, а аз винаги
по едно и също време разхождах кучето си. Когато те забелязах, ставах по-рано, за да те засичам. Веднъж реших, че е време да се запознаем и когато минавах покрай теб, се направих, че съм се спънал. Паднах, а ти ми се притече
на помощ. Тогава те заговорих и в знак на благодарност те поканих на кафе.
Засмях се. Беше доста романтично, но не посмях да му кажа.
– Значи, така сме се запознали.
– Да, а ти друго ли очакваше? – и ме погледна многозначително.
– Не, аз, ами просто ми беше любопитно.
Изчервих се.
– Добре, утре те очакват още нови емоции, така че миличка, време е да
поспиш.
Зави ме с олекотеното одеяло. Целуна ме по челото и ми стана толкова
приятно и мило. Имах чувството, че в този момент само това ми е необходимо. И излезе.
На другата сутрин бях готова за нови приключения. Облякох се развълнувана, реших да се разкрася малко и с нетърпение очаквах тайнственият
мъж да дойде и да ме отведе в нашия дом. Докато седях на кушетката, се
загледах в една черна чантичка, която лежеше на масичката до мен. Реших,
че най-вероятно е моята и започнах да разглеждам вещите си. Видях доста
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ненужни неща, но едно ми направи впечатление. На дъното на чантичката
имаше снимка на малко момченце. Реших, че това е синът ми и че скоро, когато се прибера, всичко ще ми се изясни. Единственото нещо, което ми беше
странно, е, че нямаше телефон. Трябваше и затова да попитам мъжа си. В
същият момент той влезе.
– Готова ли си? Еха, колко си красива.
– Благодаря! – отново се почувствах неловко.
– Хей, не се изчервявай, трябва да свикваш скъпа. Ще го чуваш доста често.
Чувствах се добре, този мъж успяваше да ме разсмее и предразположи.
Тръгнахме по стълбите надолу. Когато стигнахме до изхода на болницата, отпред ни чакаше едно черно БМВ със затъмнени стъкла. Колата ми се стори
някак позната, но реших, че е нормално, щом е наша и не обърнах внимание.
Качих се и ми стана толкова уютно. Кожените тапицирани седалки имаха опцията да те масажират с едно единствено натискане на копчето и да те отвеят
в облаците. Включих копчето и в момента, в който започна масажа, забравих
за всички свои въпроси. Обърнах се и погледнах мъжа си скришно. Гледаше
през прозореца и се усмихваше. После се замисли и погледът му стана тъмен
и зловещ, но все още привлекателен. Не исках да го прекъсвам, а ми се искаше да му задам хиляди въпроси, но все пак реших просто да го наблюдавам
отстрани и да се наслаждавам на прекрасния масаж.
След двучасов път, колата най-сетне спря. Чувствах се някак отпочинала и
спокойна. Крис скочи бързо и отвори вратата ми. Гледаше ме право в очите
и се усмихваше.
– Добре дошли във Вашия дом, принцесо моя – каза и ми подаде ръка да
сляза.
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ГЛАВА 2
Завръщане у дома
Подадох ръката си и когато Крис я хвана отново почувствах тръпки по цялото тяло. Слязох и пред мен се откри гледката на огромна триетажна къща с
голям портал отпред. Отворихме портала и видях пред мен се разкри гледка
на чудна, голяма градина с много и най-различни цветя. Беше като в приказка. Нима това беше моя дом?! Огромен и толкова красив. Влюбих се в това
място, още щом пристъпих в двора. Чудни и пъстроцветни цветя имаше навсякъде, уханието на цветята ме омагьосваше и за миг забравих колко много
въпроси имам към Крис. Бях като в приказка. Крис отвори вратата на нашия
дом и се озовахме в просторен хол с мраморен под и стълби, които водеха
към другите етажи. Имаше уютно канапе с огромен телевизор, чудна и сладка маса за хранене с четири стола покрай нея. Бях приятно изненадана. Чудих
се дали всичко това е истина... Наистина ли този огромен дом беше мой?!
Въртях се като пумпал, исках да запомня и разгледам всичко, когато Крис ме
хвана за ръката.
– Сигурно си гладна и изморена. Ще приготвя нещо бързо за хапване, а ти
можеш да седнеш и да си починеш през това време. След това ще те заведа
в спалнята, за да си отпочинеш.
Крис тръгна към кухнята, която беше съвсем на близо, разделяше я само
една врата разстояние, загледах се в походката му. Беше плавна и привлекателното му тяло ме теглеше към него. Огледах се и реших да седна на канапето и да го изчакам... Беше наистина бърз, за десет минути беше готов с
трапезата.
– Скъпа, заповядай – провикна се Крис, – готов съм.
Когато влязох отново бях учудена. Прекрасна и просторна кухня, с огромна маса по средата. Крис беше приготвил по две яйца на очи и препечени
филийки и налял по един портокалов сок. Притегли стола, за да седна и каза:
– Надявам се да ти хареса закуската принцесо, преди ти харесваше, но
предвид случилото се… и се спря.
– Да, прекрасна е, ти също, благодаря ти – казах аз.
Май му стана малко неловко, наведе леко глава и се изчерви. След това изтегли своя стол и седна. Настани се до мен и ми пожела добър апетит. Чувствах се добре, бих казала – дори прекрасно. Усмихнах му се и побързахме да
се нахраним.
След закуска той набързо прибра масата и ме повика, за да ми покаже
спалнята.
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– Ела, принцесо, сега ще ти покажа спалнята, можеш да си починеш, колкото желаеш, защото сигурно си много изморена.
Изкачихме стълбите и се озовах пред огромна бяла стая. Всички мебели
бяха бели, заедно с тюлените пердета. Просторна, ухаеща на чистота, с аромат на ванилия. Обожавах този аромат. Опияних се от аромата, пристъпих
вътре, а Крис затвори вратата с усмивка.
– Почини си, скъпа – едва дочух думите му.
Очарована от всичко, застанах пред прозореца и се загледах в приказната
градина, осеяна с цветя. Не проумявах как всичко това е мое?! За миг затворих очи и видях пред себе си ярка светлина и едни зелени очи. Стреснах се и
отворих очи, но това бяха очите на Крис. Реших, че умората си казва думата и
легнах на мекото като перце легло. Затворих очи и заспах.
– Бабо, защо махаш ? – озовах се на булеварда.
– Какво се случва? – обърнах се и видях черно БМВ, паднах на земята.
– Госпожо, добре ли сте? – (не мога да отворя очи, какво става).
– Отворете очи, моля Ви, моля Ви.
Скочих от леглото с вик, цялата потна и задъхана. Сънувах. Бях изплашена.
В следващия миг, Крис връхлетя задъхан в стаята.
– Добре ли си, какво стана?
Явно е бягал по стълбите.
– Нищо, Крис, сънувах.
– Всичко наред ли е? – разтревоженото му лице говореше, че е много притеснен от сънищата ми.
– Какво сънува скъпа?
– Нищо, аз, катастрофата – едва понечих да кажа, когато Крис ме грабна и
ме прегърна.
– Всичко е наред, аз съм тук, до теб и няма да те оставя.
Потопих се в прегръдките му, а той повдигна брадичката ми, гледаше ме
с влюбен поглед и ме целуна нежно. Не го спрях, хареса ми, отвърнах на целувката и тръпки ме побиха отново. Потопих се в мекото легло.
– Лека нощ, скъпа – дочух го как задъхано ми шепнеше, и неусетно съм
заспала.
На другата сутрин се събудих напълно отпочинала. Взех си един душ, облякох се и слязох на долния етаж. За моя изненада нямаше и следа от Крис.
Реших да поразгледам и се изкачих на третия етаж. Когато изкачвах последното стъпало, дочух как Крис викаше. Вратата беше открехната и чух думите
му.
– Как така не можете, не разбирате ли, че започва да си спомня, трябва да
успеете. Решете този проблем веднъж и завинаги докторе.
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Изведнъж се сепнах, Крис отвори вратата и ме видя. Тръгнах да бягам по
стълбите, а Крис ме последва и хвана за ръката.
– Лариса, защо бягаш? Виж, аз просто говорих с един човек... – и се спря.
– Да, с доктора – Крис ме гледаше учудено. – Какво не знам, Крис? Какво
криеш от мен? Кажи ми за какво говореше и крещеше на доктора.
Вторачил се бе в мен, не знаеше какво да каже, мълчеше с наведена глава.
– Виж, Лариса, притеснявам се за теб. Преди да те изпишат, докторът каза,
че трябва да пиеш лекарства, за да можеш да си върнеш паметта. Затова
говорих с него. Бави лекарствата, а аз си искам моята Лариса. Искам да си
спомниш всичко.
Погледнах го и видях тъга в очите му. Не можех да разбера, лъжеше ли
ме, криеше ли нещо от мен или беше искрен. Пусна ръката ми и реших, че на
всяка цена ще разбера какво се случва.
– Добре, Крис. Но ако разбера, че криеш нещо от мен, никога няма да ти
го простя.
– Не крия, повярвай ми – каза, Крис, но въпреки това ме съмняваше.
Какво ли имаше предвид Крис, като каза, че започвам да си спомням и да
оправи проблема? Тук имаше нещо съмнително. Трябва да разбера на всяка
цена. Цял ден разговорът му ми се въртеше в главата, затова след закуска реших да изляза в градината, за да се разсея. Крис също излезе с мен.
– Какво ти се прави, скъпа?
– В момента ли? Нищо, Крис, просто искам да разгледам чудната градина.
– Имаш ли някакви въпроси към мен, нещо което те интересува?
– Да. Имам много въпроси. Например… работя ли нещо?
– Работа? Това ли се сети? Не, не работиш, аз се грижа за теб, а ти си почиваш. Имам достатъчно пари за това.
– Добре, а ти? С какво се занимаваш?
– Имам производствена фирма, Лариса.
– Фирма? Каква?
– Производствена. Произвеждам парфюми и козметични продукти.
– Наистина? – звучеше добре, а и той самият изглеждаше прекрасно.
– Да – отговори рязко.
Изведнъж се сетих за снимката, която намерих в чантичката и реших директно да го питам.
– Крис, чудих се дали имаме деца?
– Деца? – учудено запита той. – Не, нямаме, Лариса, но бих искал да имаме някой ден.
Погледът му стана мрачен.
– Странно – замислих се аз.
– Защо ме питаш това, Лариса?
– Ами... намерих една снимка в чантичката си, когато бях в болницата.
– Снимка?
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– Да, на едно момченце.
– Не е възможно. Покажи ми я.
Веднага се качих в спалнята и се разрових в чантичката си, но нямаше и
следа от снимката. Чудих се къде ли се е дянала.
– Крис, няма я. Беше тук, кълна се. Имаше снимка на момченце.
– Добре, скъпа. Сигурно е някъде тук. Сигурна ли си, че имаше снимка.
– Да . Убедена съм.
– Значи ще я намериш. Спокойно, сигурно е паднала някъде.
– Но...
– Спокойно скъпа, не се тревожи толкова.
Крис ме хвана за рамената, обърна ме към себе си. Беше се вторачил в
мен, рязко ме придърпа, хвана ме през кръста и ме целуна страстно. Сърцето
ми заби лудо. Този мъж ме подлудяваше. След това ме бутна на леглото. Паднах в пухкавото легло, а той затвори пердетата и тръгна към мен. Беше толкова неотразим. Свали прилепналата си тениска и видях какви плочки имаше
по корема. Не можех да кажа и дума. Желаех го, беше твърде привлекателен
и загадъчен. Никога не знаех какво ще направи и това ме привличаше още
повече. Протегна ръце към мен и започна да ме съблича. Чувствах се неловко
и в същото време – адски възбудена. Взе от нощното шкафче някакво въже,
хвана китките ми и ги върза над главата за спалнята. Не можех да мърдам.
От една страна ме беше страх, от друга – бях много развълнувана. Свали бикините ми със зъби, откопча сутиена ми и отново се протегна към нощното
шкафче. Този път взе едно розово перце, което не бях виждала преди. Започна да ме гали с него, а аз се гърчех под тялото му и настръхвах. Сърцето ми
биеше лудо. Не можех да сдържам напрежението, надигащо се в мен. Започна нежно и внимателно да целува цялото ми тяло, като не сваляше поглед от
мен. Бях гола, настръхнала, не можех да мърдам ръцете си, а той толкова ме
възбуждаше, че имах усещането, че всеки един момент ще свърша. Започна
да целува врата ми и да слиза все по надолу и по надолу, докато не стигна до
най-интимното ми място. Захапваше и ближеше, въртеше езика си, а аз бях
толкова мокра, че не исках да свършва, а да продължава и продължава. Гледах го как се възбужда и той, а погледът му беше толкова тъмен, сякаш иска
да ме разкъса цялата. Беше толкова непредсказуем и загадъчен. Гърчих се
задъхана, хапех устни от наслада, когато изведнъж се спря. Свали дънките и
боксерките си и започна да си играе с мен и да ме възбужда още повече. Когато бях затворила очи от наслада, той рязко го вкара вътре в мен, а аз го чувах как пъшка и диша тежко. Усетих сладка болка, изведнъж обаче надигнах
глава и видях как леко кървя. Сепнах се, нима не сме правили секс до сега?
Нима бях девствена? Но нали той ми бе мъж? Как? Много въпроси започнаха
да се леят в главата ми. Недоумявах какво се случва. Гледах го вторачено и
виждах как се клати бързо, бързо и не забелязващ учудването ми, докато не
свърши и легна върху мен, сякаш цялата умора бе изхвърлена.
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Сега още повече се усъмних. Гледах го с недоумение, как е възможно всичко това, не разбирах. Надигна се и разбра какво се случва. Усмихна ми се вече
спокоен и тихо прошепна.
– Ще ти обясня какво се случва – хвана ме за ръката и ме задърпа под
душа.
Започна да ме милва нежно и да мие всяка част от тялото ми, бях вцепенена и безмълвна. След като се изкъпа и той, зави ме в искрящата бяла хавлия и
влязохме в спалнята. Седнах и не помръдвах, когато го чух да казва:
– Мила моя, не се учудвай. Знам, че всичко това ти е странно и необяснимо, но ние наскоро се оженихме, нямахме време да правим любов. Днес ни
беше за пръв път. А денят, в който те блъснаха, трябваше да е първият ни ден
като младоженци.
– Но как така? – понечих да кажа аз, когато сложи пръст на устните ми.
– Ш-ш-шт, тихо. Не го мисли, а просто ми повярвай.
Бях озадачена. Нима това беше истина? Нима в деня на сватбата ни ме е
блъснала кола? Защо по дяволите не мога да си спомня?
Чух звънеца. Някой многократно го натискаше и Крис слезе да отвори.
– Сигурно е доктора. Облечи се, сега се връщам.
Доктора? Но защо? Побързах да се облека и да сляза да видя какво се
случва. Точно когато слизах по стълбите, Крис затваряше вратата и отпрати
доктора.
– Крис? Докторът тръгва ли си?
– Да, скъпа. Остави ти лекарствата, които трябва да пиеш, за да можеш да
си върнеш паметта по-бързо.
– Добре, но и аз исках да говоря с него.
– Така ли? Защо?
– За да разбера дали има шансове по-бързо да си спомня – казах аз.
– Има да, нали затова дойде. Само трябва да пиеш хапчетата редовно.
– Добре, Крис. Щом казваш.
– Скъпа, усмихни се. Всичко ще се нареди, обещавам.
Усмихнах се, но вече не му вярвах. Тук се случваше нещо странно. Наистина ли това е моят мъж? Ако си мислеше, че ще пия тези хапчета, жестоко
се лъжеше. Гледах го как се усмихваше, но не ми се струваше, че е искрен.
Въпреки привличането между нас, все още доверието бе твърде малко, а и
след всичко май почти изчезна.
Ще разбера какво се случва.
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ГЛАВА 3
Неуспешно бягство
На следващия ден, когато се събудих, нещо ме накара да погледна през
прозореца. Видях една жена застанала до портата и се взираше право в мен.
Не я познавах или поне не си я спомнях. С дълга черна коса до кръста, крив
нос и бяло лице. Дрехите и бяха като на някоя лелка. Изведнъж ме достраша,
но почувствах, че трябва да говоря с нея. Затичах се по стълбите, когато заварих Крис до портата хванал я за лакътя и шепнещ ѝ нещо яростно.
– Крис, какво правиш? Коя е тази жена? – провикнах се аз, когато ги видях.
– Лариса, скъпа. Тази жена е непозната, объркала е къщата – пусна лакътя
ѝ като опарен, когато ме чу.
– Не му вярвай, Виктория. Той те лъже. Не му…
– Крис сложи ръка на устата ѝ и ме погледна.
– Скъпа, тази жена говори глупости, не е на себе си.
Виктория? Коя по дяволите е Виктория? Защо ме нарече така? Това ли е
истинското ми име? И защо Крис запуши устата на жената? Какво става?
– Крис, пусни я! – извиках аз.
Крис я пусна плавно и рязко я бутна към улицата.
– Остави жена ми на мира. Стига си говорила глупости, Мария.
Нещо става. Каза, че е непозната, а знаеше името ѝ.
– Крис, нали не я познаваше? Лъжеш ли ме?
Жената ме гледаше вторачено и уплашено.
– Виктория, не му вярвай. Той не ти е мъж. Той е измамник, не му вярвай –
и хукна по пътя, сякаш беше видяла призрак.
– Сега, ще ми кажеш ли истината, Крис? Коя е тази жена? Мария? Защо ме
нарече Виктория? Какво искаше да ми каже с това да не ти вярвам? Кажи ми,
стига си мълчал.
– Лариса, виж. Ще ти обясня. Само се успокой и нека влезем вътре, моля
те.
– Как да се успокоя, Крис, като не знам какво се случва? Как, кажи ми!
Крис ме хвана за ръката и задърпа към входа.
– Влез, седни и се успокой! – подаде ми чаша вода, а аз, разтреперена,
едва я поех от ръцете му. Отпих една глътка и го загледах, очаквайки обяснение. Крис седна до мен и започна...
– Лариса, тази жена е луда и не знае какво говори. Преди да срещна теб
бях женен. Жена ми се казваше Виктория. Те двете бяха приятелки и често
идваше на гости. Докато един ден аз и Виктория не претърпяхме инцидент.
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Катастрофирахме с колата. Жена ми почина, а аз бях в кома известно време.
Мария явно не може да го преодолее, бяха много близки приятелки и продължава да идва и да говори всякакви глупости. Дори беше в лудница до
скоро. Или са я пуснали или е избягала. Не знам. Но моля те, повярвай ми.
Това е самата истина.
– Крис, много съжалявам. Защо не ми каза? Защо не ми сподели?
– Лариса, нямаше кога, ти загуби паметта си, а аз не знам как да ти помогна.
– Но, Крис това са важни неща. Говори с мен. Разкажи ми всичко. Как да ти
имам доверие, като ти не говориш?
– Добре, любов моя. Обещавам. А сега нека направя един чай и да се отърсим от всичко това.
Този път Крис ми изглеждаше искрен, но съмненията ми никога няма да
спрат, поне не и докато не си върна паметта. Може би ако говоря с тази жена,
ще ѝ обясня, че не съм Виктория. Трябва да я намеря. Крис донесе две чаши
с чай и ми подаде едната.
– Крис, къде живее Мария?
– Къде живее? – отвърна учудено. – До скоро беше в лудница и вече си
нямам на идея, но за какво ти е?
– Скъпи, може би ако поговоря с нея...
– Не! – избухна Крис.
– Защо?
– Не ти позволявам да се срещаш с нея, Лариса. Забранявам ти!
– Какво? Забраняваш ми? Защо? – рязко отвърнах аз.
– Тази жена е луда. Ще ти наговори куп глупости за мен. Не искам в никакъв случай да се срещаш с нея. Ясно ли ти е?
Погледът му беше стоманен, свиреп и кръвожаден. Гледаше ме като звяр
отмъкнал плячката му. Беше обезумял като звяр. Не можех да го позная. Какво криеше? Защо се ядоса толкова? Какво премълчава? Ще открия тази жена
на всяка цена. Крис крие нещо от мен и трябва да разбера какво. Направих
се, че съм много изморена за да се измъкна за малко от Крис и се качих в
спалнята.
– Крис, изморена съм, ще отида да си полегна.
– Добре, скъпа, аз ще отида за малко до офиса. Ще се справиш ли сама?
Не ми се иска да те оставям сама, но твърде дълго не съм бил в офиса, налага
се да отида.
– Да, няма проблем, върви.
– Скъпа, преди да тръгна искам да знаеш, че днес ще дойде една жена да
почисти къщата. Казва се, Елена. Предупредил съм я да не те безпокои, само
трябва да ѝотвориш.
– Добре, Крис. Ще се оправя, спокойно.
Това беше толкова добре за мен. Можех спокойно да се разровя из къщата
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и да потърся нещо повече за Крис. Тръгнах да се изкачвам по стълбите, когато
чух Крис да се провиква.
– Чао, скъпа.
Вратата се затвори и аз хукнах нагоре. Стълбите бяха прекалено много и
ако исках да открия нещо, трябваше да съм бърза, преди да се появи Елена.
Стигнах до третия етаж и избрах една от стаите. Преди не съм влизала тук.
Отворих вратата и се промъкнах тихомълком. Още щом пристъпих, забелязах, че стаята не прилича на другите. Беше малка стаичка, тип таванска стая,
спретната и по-скромна, отколкото очаквах. Имаше едно единично легло,
няколко шкафчета и бюро. Започнах да отварям шкафчетата едно по едно с
надеждата, че ще открия нещо. Първите две бяха празни, а в третото, за мое
учудване, беше снимката от чантичката ми. Грабнах я и бързо я скрих в джоба
си. Не разбирах какво търси тук? В същия момент чух шум. Някой хвърляше
камъни по стъклото. Погледнах през прозореца и видях онази същата жена –
Мария. Защо беше дошла отново? Трябваше да говоря с нея, хукнах по стълбите и забравих да затворя вратата от бързината. Стигнах до портата, но ме
достраша да отворя и затова започнах разговор през нея.
– Коя си ти ? Какво искаш от мен?
Жената ме гледаше вторачено и едвам проговори:
– Виктория...
– Не, аз не съм Виктория, бъркаш ме с друга – извиках аз.
– Не ме ли помниш, Виктория? – прошепна тя.
– Не, не те познавам, аз съм Лариса.
– Виктория – извика силно тя, - ти си Виктория. И сега ще ти кажа всичко за
твоя любим Крис.
Замълчах. Погледнах я стреснато. Всичко щеше да излезе наяве.
– Работиш в ресторант, близо до булеварда, където те блъсна Крис. Ти си
сервитьорка и това не е твоят дом. Живееш сама в един малък апартамент.
Нямаш приятели, нямаш роднини, нямаш си никого. Аз съм твоя колежка и
приятелка, но Крис успя да ме изкара луда, за да стоя настрана от теб. Той е
лош. Много лош. Лъже те, че си му жена. Къде е пръстенът ти тогава? Вкара
ме в лудница, за да не се разприказвам, но аз избягах от там. Уби жена си и
сина си и сега е твой ред, затова бягай колкото можеш по-бързо. Сега е твоят
ред. Бягай, Виктория. Не стой тук, ако искаш да живееш...
Слушах я и не можех да повярвам. Крис се държеше с мен толкова мило,
възможно ли е да ме е лъгал. Истина ли е всичко, което казва тази жена? Наистина ли, Крис ме блъсна? И ако е така, защо съм тук? Наистина ли е убил
жена си и сина си? Какво се случва? Мария хукна отново по улицата. Не можех да повярвам на думите ѝ или по-скоро не исках. Как е възможно всичко
това? Трябваше да си тръгна. Незабавно. Бързо. Хукнах към вратата и започнах да си събирам багажа бързо в сака. Ако всичко това е истина, трябваше
да се махна. Но къде ще отида? Дори не знам къде живея. Грабнах сака и ко-
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гато слизах по стълбите, чух как вратата се затвори. Стъписах се и видях Крис
пред мен. Гледах го със страх и тревога. Как да си тръгна сега? Изтървах сака
на пода. Крис ме гледаше многозначително.
– Къде отиваш, Лариса?
Страх ме беше да му отговоря. Беше вперил поглед в мен.
– Аз, исках да се поразходя – едва промърморих аз.
– Какъв е този сак? – провикна се той и аз се сепнах.
– Пране – измислих набързо.
– Добре, дай го, ще го изперем.
– Не – извиках аз и разтреперено отвърнах, – аз ще си го изпера.
– Добре ли си? Защо трепериш, скъпа? – гласът му стана мек и спокоен.
– Да, аз, добре съм, Крис. Всичко е наред.
– Нали не мислеше да избягаш от мен, Лариса? – засмя се Крис.
– Не, не, нали това е моят дом – отвърнах набързо, за да не се усъмни.
– Добре, защото иначе ще стане много лошо – отвърна той и ми намигна.
Не разбирах шегува ли се или ми казва истината. И мен ли щеше да убие?
Опита се да хване ръката ми, но стреснато я дръпнах. Погледна ме учудващо
и каза:
– Скъпа, какво става? Всичко наред ли е? Изглеждаш ми бледа.
Повдигна ръка, за да ме докосне, но аз грабнах сака и се затичах нагоре по
стълбите, влязох в спалнята и заключих вратата. Крис хукна след мен и започна да блъска по вратата като обезумял.
– Лариса, какво става, по дяволите. Защо бягаш? Какво съм ти сторил?
– Остави ме намира. Не ме доближавай, Крис. Стой далеч от мен – извиках
в яростта си.
– Лариса, излез да поговорим.
– За какво? Ще ми разкажеш как си убил жена си и сина си ли? Това ли ще
ми кажеш?
– Какво? Лариса, кой ти наговори всичко това?
– Крис, махай се. Ти ме излъга. Ти си ме блъснал. Какво искаш от мен? Да
ме убиеш ли искаш? Това ли?
– Не, Лариса, стига. Излез да поговорим, моля те. Ще ти обясня всичко.
– Какво ще ми обясняваш? Какво? Махай се!
Започнах да плача и това явно не се хареса на Крис, защото започна да
блъска вратата, разби я и влезе. Стоях разтреперена и държах нощната лампа
в ръце, в случай, че ме нападне. Страхувах се от него. Исках да избягам.
– Лариса, седни, успокой се, ще ти обясня всичко.
– Виктория, казвам се Виктория. Сервитьорка съм, живея в малък апартамент – изревах аз.
– Добре, Виктория. Успокой се и да поговорим.
– Какво да говорим? Ти ме излъга. Лъжеш ме и сега.
Вдигнах лампата и го ударих по главата. Крис се строполи на пода, а аз хук-
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нах по стълбите, стискайки сака. Отворих вратата и се затичах към портата, но
за мое съжаление, шофьорът на Крис беше там. В момента, в който ме видя,
ме хвана и вкара отново вътре. Взе едно въже и ме върза. Не успях да му се
противопоставя, въпреки че се опитвах. Беше силен и едър. След това се качи
в спалнята, намери Крис на земята, държейки главата си. Веднага му занесе
лед, и се опита да спре кръвта от главата му. Грабна телефона и се обади на
някого. Вероятно на лекар, тъй като малко след това влезе същия този лекар,
който ми донесе хапчетата, а аз се правех, че ги пия. Погледна ме на пода с
вързани ръце, крака и уста и заклати недоволно глава. Качи се горе при Крис
и след половинчасово стоене там, лекарят и шофьорът слязоха. Шофьорът
ме грабна през рамо и ме занесе в спалнята. Крис лежеше неподвижно, захвърли ме до него. Отвърза ръцете ми и заключи вратата отвън. Крис лежеше
неподвижно, беше със затворени очи и кърпа на главата. Нямаше сили, но
дочувах лекото му пъшкане и тежко дишане от болката, която му бях причинила аз. Стана ми мъчно за него. Навярно го болеше много. Доближих се, исках да го докосна, но си спомних защо е в това положение и се отказах. „Така
му се пада“ – помислих си аз и отвърнах поглед, като едно нацупено малко
дете. Погледнах го отново и съвестта ми проговори. Каквото и да е направил,
никой не заслужава да е в такова състояние. Надвесих се над него и целунах
нежно челото му. Крис отвори едва-едва очи и прошепна:
– Съжалявам, Виктория, за всичко. Права си да ми се сърдиш. Трябваше
да ти кажа. Трябваше да ти кажа, че съм влюбен в теб. Върви си, ако искаш,
защото като се съвзема, не бих могъл да те пусна. Бягай, Виктория! – каза той.
Но как щях да го оставя в това безпомощно състояние. Не можех. За тези
прекарани заедно дни, ние се сближихме и аз неусетно се влюбих в него. Как
да го зарежа и да избягам сега. Тези мисли в главата ми бушуваха. От една
страна исках да знам истината, от друга страна – исках да съм с него. Какво
щеше да стане сега? Как да си тръгна?
– Не! Оставам – прошепнах тихо аз.
Крис затвори очи и заспа.
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ГЛАВА 4
Разговорът
Реших, че ще си тръгна веднага, щом се оправи Крис. Не можех да го оставя в това безпомощно състояние. Трябваше да съм до него поне докато се
съвземе малко. Изминаха няколко дни. През това време се грижех за него,
сменях му превръзката и му правих компреси. Вътрешното ми аз не ми позволяваше да си тръгна. Гледах го как безпомощно лежи, дожаля ми, не исках
да го удрям, а просто да си тръгна, а сега, сега не исках да го оставям…
Изминаха още няколко дни. Тази сутрин, когато се събудих, Крис го нямаше в леглото. Стреснах се. Къде ли беше отишъл?! Поослушах се и чух водата
да шурти в банята. Разбрах, че е там и се успокоих. Малко след това излезе,
обвит с хавлия на кръста. Беше толкова привлекателен и, в същото време,
толкова мрачен. Погледна ме и без дума да продума започна да подсушава косата си с хавлията, която беше оставил на стола. Гледах го безмълвно.
Вътре в мен бушуваше буря. Исках да знам всичко. Толкова много въпроси
имах. Гледах го внимателно, очаквайки да каже нещо. Крис се облече и седна
до мен. Опита се да хване ръката ми, но я дръпнах стреснато. Нима мислеше,
че след всичко това ще бъда отново негова? В същия миг проговори:
– Виктория, добро утро. Мисля, че е време да поговорим – каза той.
– Така ли? Значи си решил все пак.
Крис, сложи дланта си на устните ми.
– Нека, започна аз. Изслушай ме, а после реши какво ще правиш – каза
Крис.
Кимнах и той дръпна ръката си от устните ми.
– Първо искам да ти благодаря, че се грижеше за мен през последните дни.
След всичко случило се, не очаквах, че ще останеш – наведе глава и въздъхна.
– Виктория... знам, че сгреших, когато те излъгах и си права да си ми сърдита.
Но нека ти обясня… – за миг замълча, а после продължи - В деня, когато те
срещнах и без да исках те блъснах с колата, бързах към болницата. Момчето,
което видя на снимката беше мой син – очите му се насълзиха. – Аз, жена
ми и синът ми катастрофирахме с колата няколко дни преди това. Синът ми
беше в кома, а жена ми почина на място. Когато се случи всичко това, бързах,
защото ми се обади медицинската сестра, че състоянието на сина ми се влошава и започва да диша трудно със системите с които беше. Жена ми също
се казваше Виктория. Веднага щом те блъснах те откарах в болницата, където
беше и синът ми, по невнимание и от бързината съм изпуснал снимката в
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чантичката ти. Хукнах да го видя, но вече беше късно. Синът ми бе получил
кръвоизлив и… Почина – капка сълза падна от очите му. Нямах време дори
да плача, защото се тревожех и за твоето състояние. Когато ми казаха, че си
в кома целият ми свят щеше да се срине. Сякаш всичко започваше отново, но
когато излезе няколко дни след това от комата, се успокоих малко. Чудих се
какво да правя, Виктория. През времето през което беше в болница никой
не дойде да те види. Никой не ти звъня, за да те потърси, което за мен бе
странно. Затова реших да разпитам лекаря за теб, но и той нямаше никаква
информация. Каза ми, че е възможно след инцидента да нямаш спомени и те
никога да не се върнат. Докато един ден не дойде твоята колежка – Мария.
Поговорих си с нея и тя ми разказа за живота ти, тогава ми хрумна идеята, че
може би, ако се представя за твой мъж, мога да променя и твоя и моя живот
и да се опитам да изкупя вината си пред теб и пред себе си. Затова казах на
Мария, че аз ще се погрижа за теб, но тя е доста упорит човек и не пожела да
ме изслуша. Виждаше лошата ми страна и убиеца в мен. Трябваше да взема
кардинални мерки и не ми остави друг избор, освен да…
– Освен да я вкараш в лудницата? – прекъснах го аз. Това ли беше твоето
решение?!
– Виктория не съм свършил – кимнах и той продължи. – Да, наложи се да
я вкарам в лудницата. Говорих с лекаря ти и едва го убедих, че така ще е найдобре и за теб, и за мен. Той не беше съгласен и се наложи да го подкупя. Нямах лоши намерения, Виктория. Исках да се оправиш, но не мислех за деня,
в който щеше да си върнеш паметта. Страх ме беше да си го помисля. В началото всичко вървеше добре, грижех се за теб, но и бях искрен в разговорите
ни. Докато един ден не осъзнах, че съм се влюбил в теб. А не биваше... Сега,
ако решиш да си тръгнеш, не бих могъл да те пусна. Целият ми свят отново
ще се срине. Виктория, аз си нямам никого освен теб. Така се привързах към
теб, че не бих могъл да живея без теб. Но съм лош човек, не те заслужавам и
въпреки това, с всеки изминал ден, ти ме променяш… Сега ти реши какво да
правиш...
Крис наведе глава и заплака. Никога не бях виждала мъж да плаче. Видях
искреността в очите му. Вярвах му. Той казваше истината. Бях твърде объркана да взимам решения точно в този момент. Не бях сигурна вече и в чувствата
си. Затова положих глава на възглавницата и без думи, просто го прегърнах.
Така неусетно и двамата сме заспали.
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ГЛАВА 5
Убийството
Събудих се вир вода, с разтуптяно сърце и задъхана. Погледнах към прозореца, беше пълен мрак. Пуснах нощната лампа до шкафчето ми и се загледах
в тавана. Крис го нямаше до мен. Не разбирах истина ли беше всичко, което ми каза Крис или сънувах. Все още не можех да проумея какво се случи
няколко часа преди това. Погледнах часовника и видях, че е 20.30 часа. Бях
проспала целия ден. Изведнъж чух силен трясък. Скочих от леглото и хукнах
надолу по стълбите. Спрях се. Мария беше дошла и беше насочила пистолет
към Крис. Той стоеше неподвижно, с вдигнати ръце и се опитваше да я разубеди да свали оръжието. Започнах да слизам бавно и внимателно, гледайки
и двамата. Стълбите се падаха зад Мария и тихомълком се промъкнах зад
гърба и. Грабнах вазата, която беше на масата и я ударих силно по главата,
като си мислех, че просто ще я зашеметя, но тя се подхлъзна, строполи се на
земята и удари главата си на ръба на масата. Веднага след това локва кръв
под главата ѝ се разтече навсякъде. Бях изплашена, убих ли я? Гледах Крис
право в очите, вцепенена и не знаех какво да правя. Крис докосна пулса ѝ,
заклати глава и след минутно мълчание каза:
– Трябва да се отървем от трупа и ти ще ми помогнеш.
Гледах го с ужас и треперех цялата. Какво направих? Убих човек. Пуснах
вазата от ръцете си и тя шумно се разби на малки парченца.
+ Тя щеше да те убие. Какво направих, убих човек – с разтреперан глас
казах аз.
– Виктория, спри и ме изслушай внимателно. Стой тук и ме чакай, заключи
вратата след мен. Трябва да изкопая гроб и да я заровим. Когато съм готов ще
дойда за теб. Успокой се, всичко ще се оправи и спри да плачеш.
– Не мога. Не мога, аз я убих.
– Можеш. Довери ми се.
Крис излезе и се запъти към портата. Заключих вратата след него и чух
как се качва в колата и заминава. Погледнах безжизненото тяло, лежащо на
пода, взех един чаршаф и го покрих. Не познавах добре Мария навярно бяхме добри приятелки, а аз я убих. Какво ще стане с мен сега? Ами, ако полицията разбере и започне да ме търси? Какво се случва, по дяволите? В същия момент спомените ми започнаха да се връщат. Видях Мария усмихната
и разговаряхме, смеехме се и пиехме кафе. Господи, та аз я убих. Започнах да
блъскам главата си, за да изтрия и тези спомени от съзнанието си. Отдалечих
се от тялото, седнах на канапето и забих поглед в пода. Не бях на себе си. Въ-
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проси без отговори бушуваха в главата ми. Беше ме страх от това, което може
да се случи. Бях се вглъбила и мислех какво ще правя. Когато се обърнах, видях чаршафа, захвърлен на пода, а тялото – изчезнало. За част от секундата
бях се замислила, тогава Мария изскочи изневиделица и се нахвърли върху
мен с някакъв метален предмет. Не видях точно какъв, усетих силна болка в
главата и чух как някой блъска по вратата. Нямах сили да стана, виеше ми се
свят, виждах замаяно. Чух как някой вика, опитах се да отвърна, но не можех.
Тогава чух някакъв силен шум, Крис разби вратата и започна да се боричка с
Мария. Виждах замъглено, не можех да разбера какво се случва. Чувах гласове и изведнъж изстрел – 1, 2, 3 изстрела. Изплаших се. Какво стана? В този
момент припаднах.
Събудих се от ярка светлина. Слънцето биеше право в лицето ми и едва
разпознах спалнята. До мен беше, Крис.
– Добро утро, любов моя – прошепна той.
– Добро утро – отвърнах аз.
Главата ме болеше много, вдигнах ръка и усетих превръзката на главата си.
– Какво се случи? – едва продумах.
– Всичко е наред, скъпа. Направих ти кафе.
Да, едно кафе щеше да ми се отрази добре точно в този момент.
– Къде е? – опитах се да изрека, но Крис ме прекъсна.
– Всичко свърши. Не се безпокой за нищо.
Крис ме гледаше със спокоен поглед .
– Спомням си, всичко си спомням. Това не е моят дом. Ти ме излъга. Аз съм
сервитьорка в Брич Таун близо до булеварда, където ме блъсна. Родителите
ми починаха, когато бях малка. За мен се грижеше леля ми, но щом пораснах,
реших, че е време да поема по своя път – казах аз.
– Виктория, почивай си. Ще ми разкажеш. Радвам се, че си върна паметта
и ме е страх да не ме напуснеш, но... ще се радвам да те изслушам.
– Убих човек. Най-добрата си приятелка. Това също си спомням.
– Проблемът е решен. Не се безпокой за това.
– Проблемът не е решен, Крис. Проблемите тепърва започват.
– Какво искаш да кажеш?
– Крис, пълен си с толкова тайни. Не знам, нищо за теб, а убих човек, за да
те спася. Наясно ли си с всичко това?
– Не, Виктория. Ти не я уби, аз го направих. Ти просто я удари, за да ме
защитиш.
– И това ли беше решението? Всичко свърши. Трябва да се предадеш в
полицията.
– Какво? Никакъв шанс. Не мога да се предам, Виктория. Аз съм лош човек. Ще ме затворят зад решетките до живот, а аз няма да мога да живея
така, по-добре да умра.
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– Крис! Не разбираш ли? Полицията ще започне да те търси и ще стане
по-лошо.
– Не, стига! Никой няма да ме търси. Защитавах се, защитих и теб. Не можеш да искаш това от мен. Няма да се предам. Нищо не води до мен. Тя избяга от лудницата, никой няма да се усъмни.
– Да, от лудницата, в която ти я вкара.
– Не мога, Виктория. Ти не знаеш какъв човек съм. Обличай се, тръгваш с
мен. Мисля, че вече е време.
– Време за какво? Крис и мен ли ще убиеш?
– Какво? Не, глупости. Аз те обичам, не бих могъл.. Тръгвай и спри да говориш.
Облякох се и Крис ме хвана за ръката и задърпа. Качихме се в колата и забелязах, че шофьорът му го няма днес.
– Къде е шофьорът ти? – попитах аз. – Днес не е ли на работа?
– Той е мой шофьор, когато се наложи. На повикване е. Днес почива – отговори остро той.
Замълчах. Не исках да го ядосвам повече и ме хвана страх от това, което
предстоеше да разбера. Всеки ден научавах по някоя нова тайна или се случваше нещо непредсказуемо. Пътувахме около час може би. Крис спря колата
и аз скочих бързо, без да очаквам да отвори вратата, както обикновено правеше. Сега, когато си върнах паметта, можех да си тръгна и да го оставя да се
оправя сам, но вече не бях сигурна дали исках да се върна в моя скучен свят.
Озовахме се пред една зловеща къща. Стара, изпочупена почти пред срутване. Май беше необитаема, но въпреки всичко доста голяма. Влязохме и
пред вратата Крис ме погледна и със студен поглед каза:
– След като разбереш истината за мен, на вярно ще избягаш, затова искам
да знаеш, че те обичам.
– Да вървим, Крис – отговорих аз.
– Чакай, искам също да знаеш, че не бях на себе си след смъртта на жена
си и не знаех какво правя и защо.
– Крис, плашиш ме.
– Виж, Виктория умолявам те, след като влезем в къщата, да не ме напускаш. Без теб съм никой. Обичам те.
В този момент бутна вратата и ние влязохме в един тъмен коридор. На
пръв поглед отвътре къщата беше като неговата, с изключение на това, че
беше вехта и стара.
– Това ли е? – казах аз.
– Виктория, ела. След смъртта на жена си, станах лош, много лош. Аз… намирах жена, която приличаше на нея, на жена ми и я водех тук. Във всяка от
стаите има по една жена.
– Какво, мъртви ли са?
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– Не, доставях им удоволствие. Жена ми беше такава. Предпочиташе аз
да и доставям удоволствие, вместо тя на мен. Караше ме да я връзвам и да
я галя. Обичаше да не вижда нищо, затова и те са с превръзки на очите. Ела,
ще ти покажа.
Пристъпих плахо едва, едва. Не знаех какво да очаквам. Крис отвори вратата и видях момиче легнало на леглото със завързани ръце, крака и очи. Тя
очакваше Крис. Очакваше да дойде и да и достави удоволствие. Гола, посред
нищото, в тъмнината. Крис, отвори вратите на още няколко стаи. Там също
имаше момичета, очакващи Крис.
Останах без думи. Не знаех какво да кажа. Мълчах. Страхувах се. Това ли
беше мъжът, когото обичам. Вманиачен да доставя удоволствие на други
жени? От колко ли време го правеше? А когато беше с мен чудих се също ли
е идвал? Не смеех да попитам. От видяното ме побиваха зловещи тръпки.
Сигурно имаше над десет стаи, в които имаше по една като тази. Очакваха го.
– Всеки ден ли... – не знаех от къде да започна. – Кои са те?
– Не, Виктория. Не всеки ден. Откакто те срещнах много рядко започнах да
идвам. И то само за да видя дали имат нужда от храна или вода. Изпращах
свои приятели и познати.
– Кои са те? Нямат ли семейства?
– Ела, нека да седнем и ще ти разкажа. Не искам да стоиш пред такава
гледка.
Седнахме в хола и затаих дъх да чуя защо и как го прави.
– Както споменах вече, всичко започна след смъртта на жена ми. Изпаднах
в шок и не можех да повярвам, че я няма. Затова търсих жени, които имат
същото телосложение и цвят на коса като нея. За да ми напомня на нея и за
да забравя случилото се. Преди да ме питаш къде ги намирах… по клубове, в
някой публичен дом. Те идваха по свое желание, не им причинявах болка, а
удоволствие, те го искаха. Всичко започна със срещата на едно момиче в бар.
Пиех и се мъчих да притъпя болката, когато тя се появи. Беше много досадна
и не ме оставяше намира. Затова я доведох тук. Искаше да правим секс, а на
мен не ми беше до това, затова я вързах, но на нея това и хареса… С времето
всичко беше добре, задоволявах я, но не ми стигаше, знаех, че това не е жена
ми, затова започнах да търся и други. Нито една не знае за съществуването
на другите. Докато се усетя, вече бяха станали много. Сина ми беше в кома
дълго време, в отчаянието си и мъката за него всичко това се превърна в един
дом на ужасите или удоволствието, не знам... докато не срещнах теб. Ти ме
върна към живота, Виктория. Започнах да мразя това място и малко по-малко спрях да идвам. Исках да прекарвам времето си с теб, а не тук. Исках да
доставям удоволствие на теб, но ме беше страх да не ме отблъснеш. Надявах
се с времето да взема решение и да прекратя всичко това. Не ти казах цялата
истина за Мария. Тя също беше тук. Когато говорихме и тя ми разказа всичко
за теб, започна да флиртува с мен. Казах ѝ, че аз ще се погрижа за теб, но тя
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започна да ме заплашва. Затова трябваше да я доведа тук. Нямах избор. Доставях ѝ удоволствие за да мълчи и спре да ме заплашва, но един ден, когато
дойдох, нея я нямаше. Изплаших се, че може да си в опасност и се прибрах
по-рано, тогава я заварих пред портата. Точно тогава се появи и ти. После знаеш какво се случи. Но тя не престана да ме заплашва. Беше видяла другите
момичета и искаше да ме предаде в полицията, ако не зарежех теб. Беше се
влюбила в мен, Виктория. Искаше да е с мен, но аз вече се бях влюбил в теб.
Когато спрях да ходя в къщата, тя се озлоби още повече, затова беше дошла,
за да те убие. Не можех да го позволя. Беше заплаха. Вече не беше твоя приятелка, а враг, от който трябваше да те отърва.
– Значи затова те заплашваше с пистолет?
– Да, търсеше теб. Исках да пусна всички тези жени, но те нямат желание
да напускат къщата. Те търсят удоволствие, Виктория. Ето, това е моята тайна.
Помогни ми да се отърва от всичко това?
Крис ме гледаше право в очите. Нуждаеше се от помощ. Не знаех какво
да кажа. Всичко беше толкова страшно и зловещо. Но трябваше да направя
нещо.
– Взех решение, Крис – отвърнах аз.
Крис ме изгледа внимателно.
– Аз ще пусна тези жени – отвърнах малко неуверено.
Крис въздъхна.
– За миг си помислих, че... – и се спря.
– А за нас, трябва да си поговорим сериозно. Ще си помисля…
Крис се напрегна и ме загледа втренчено.
– Сега, ти ще ми помогнеш. Ела – повиках го аз!
Крис тръгна след мен
– Когато отворим вратата, ще облечем всяка една. След това ще ги развържа и ще им кажем да си ходят.
– Добре – съгласи се Крис.
Влязохме при първата от жените. Облякохме я, развързахме очите ѝ. Жената ме изгледа отчаяно и в същото време сякаш ми благодареше. Без дума
да продума, взе си чантичката и си тръгна. В погледа ѝ се виждаше, че е разбрала, че всичко приключи. Така постъпихме и с другите.
Всички тези жени бяха като кукли на конци. Безмълвно напуснаха къщата,
а с Крис решихме да я изгорим, за да не се връща никога обратно. Качихме
се в колата и потеглихме. Докато пътувахме и двамата мълчахме. Крис, изглеждаше така, сякаш се беше освободил от голям товар и очите му засияха от
щастие. Не можех да го позная. Всичко мрачно и тъмно в погледа му се беше
изпарило. Това ми харесваше.
Естествено, не бях решила какво да правя. Дали да си тръгна или остана?
Затова реших, че на този етап ще е по-добре да си дадем малко почивка. Не
знаех дали съм готова за такава връзка. Не бях уверена, че ми е казал всичко.
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Ами ако крие още нещо? Ако има и други тайни? Вече имахме една обща тайна за Мария, затова също се чудих дали да не го издам на полицията? Трябваше да премисля всичко, което ми се случи през този период. Трябваше да
се възстановя емоционално. Стигнахме къщата му. Влязохме и аз се запътих
право към спалнята. Взех един сак и започнах да си събирам нещата. Крис ме
последва.
– Тръгваш ли си? Изоставяш ли ме, Виктория? Какво става? – питаше Крис.
– Трябва да си дадем малко почивка, Крис – обърнах се към него и го погледнах. – И на двамата ще ни е необходимо. Връщам се в апартамента си.
– Виктория, добре, нека си дадем почивка, но не си тръгвай, моля те, така
сякаш съм те загубил напълно.
– Крис, не мога да остана тук след всичко. Нека обмисля нещата, ще ти се
обадя.
– Чакай, ето телефона ми. Записал съм номера си, но ми обещай да ми се
обадиш, моля те.
– Обещавам. Довиждане, Крис.
– Довиждане, Виктория.
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ГЛАВА 6
Решението
Стигнах булеварда и започнах да пресичам пешеходната пътека, на която
ме блъсна Крис. Огледах се хубаво и, когато светна зелено, тръгнах по нея, за
да няма повече инциденти. Качих се с асансьора и пъхнах ключа в ключалката, но не можах да отворя вратата. Ключът заяде. В същия момент вратата се
отвори.
– Какво ще желаете Госпожо?
Вдигнах поглед и на вратата видях добре облечен мъж на възраст 30-35
години.
– Какво търсите в апартамента ми? – отговорих аз.
– В апартамента Ви? А, Вие сигурно сте Виктория. Приятно ми е. Аз съм
Джак. Домоуправителят ме беше предупредил, ако се появите.
– Кой сте Вие? – недоумявах аз.
– Аз съм новият Ви съквартирант.
– Съквартирант?
– Да. До колкото знам сте в неизвестност от няколко месеца и домоуправителят реши да даде апартамента под наем, за да си получи наема. Но той
ще Ви обясни по-добре.
Изкарах ключа от ключалката, взех сака от пода и влязох. Апартаментът
беше малко променен, но вещите ми си бяха на мястото. Беше добавено още
едно легло. Трябваше веднага да се свържа с домоуправителя и да разбера
какво се случва. Джак изглеждаше свестен. Беше с мускулесто тяло, но лицето му изглеждаше като на дете. Излъчваше доброта и малко наивност, беше
чаровен и сладък. Оставих сака на леглото и се запътих към апартамента на
домоуправителя. Почуках, и след две минути ми отвориха.
– Виктория! Каква изненада? Къде се изгуби? – с тези думи ме посрещна
той.
Домоуправителят беше на средна възраст, но с вече побеляла коса. Имаше изражение на някой сърдит дядка, но пък със сегашната си очарователна
усмивка, нямаше и помен от него.
– Здравейте, Г-н Браун. Ами имах малко проблеми, бях в болница, претърпях инцидент, но сега съм добре.
– Радвам се, Виктория. С какво да помогна?
– Ами има един такъв мъничък проблем. Какъв е този мъж в апартамента
ми?
– Ааа, запознала си се с Джак. Да, той е новият ти съквартирант. В бло-
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ка вече нямаше място, а той имаше нужда от помощ, за това реших да дам
апартамента под наем. Ти ми плати предварително, но те стигнаха за тези
месеци, в които те нямаше. Сега ще си делите наема, ако искаш да се върнеш
в апартамента.
– Да, искам. Но мисля, че бях предплатила за година.
– Вики, беше предплатила, но договора изтече в края на миналия месец.
Теб те нямаше цяла година и не знаех какво да правя.
Година? Цяла година ли беше минала?!
– Добре и сега какво правим? Не може ли да живея с момиче? А не с мъж.
– Ааа, скъпа, това ли те притеснява? Спокойно, той е добро момче. Познавам го от малък. Няма да ти навреди. Гарантирам за него. А и кого да търся?
Вече няма желаещи. Моля те бъди толерантна.
– Добре, Г-н Браун. Ще направя компромис. Но ако имам проблеми с него,
ще си търся правата.
– Спокойно, мила. Казвам ти, той не е лош.
При тези думи, веднага се сетих за Крис. Но реших да не обръщам внимание. Пожелах приятен ден на Г-н Браун и се запътих обратно към квартирата.
Боже, не можех да повярвам, че е минала година толкова бързо. След всичко, което ми се случи, реших, че трябва да си намеря нова работа. Навярно
за една година ме бяха заритали от старата. Качих се в апартамента, грабнах
чантичката си и слязох до близкия магазин. Купих си един вестник и кафе и се
качих обратно. Джак беше излязъл и можех да си отдъхна. Дръпнах един стол
и седнах. Оставих вестника и кафето на масата, едвам намерих един химикал
в чантата си и започнах да преглеждам обявите. Не знаех каква работа си търся, но се зачетох и ограждах някои от тях. По-скоро тези, които ме устройваха
със заплащането. Имах някакви спестявания, но щяха да ми стигнат за месец,
максимум два, а трябваше и квартира да плащам. Започнах да звъня на първите няколко, заградени от мен номера и да си уреждам срещи за следващия
ден, когато телефонът ми извибрира. Получих известие за получено предложение за приятелство във фейсбук. Влязох в мрежата и щях да падна от стола.
Крис Майкъл ми беше изпратил приятелство. Крис. Моят Крис. Или не съвсем. Не знаех как да реагирам и тук ли ме беше намерил? Трябваше ли да се
радвам или да се страхувам? Чудих се какво да правя. Да го приема или не?
Рискувах. Приех приятелството му и продължих да си разглеждам вестника,
но вече се бях разсеяла, защото не знаех какво да очаквам.
Не мина много време и телефонът ми отново извибрира. Ново съобщение.
От Крис Майкъл. Бях втрещена. Отворих и се зачетох: „Здравей, любов моя!
С нетърпение очаквах да приемеш предложението ми за приятелство. Чаках да ми звъннеш. Помисли ли си? Какво ще правим? Кога ще се прибереш
у дома?“
Исках да му се развикам, но се усетих, че това е съобщение и се спрях. Да
се прибера у дома? Дали съм решила? Та аз нямам никакво време. Толкова
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много от живота си изпуснах. Реших да му отговоря: „Здравейте, Господине.
Все още нищо не съм решила. Нямам никакво време. Търся си работа. Не
знам какво и кога ще реша. Ще Ви се обадя, когато съм готова с решението си. Да се върна у дома? Това не е моят дом. Аз съм си вкъщи. Ще видим.“
Крис беше много бърз. Сигурно седеше и чакаше с телефона в ръка, защото получих съобщение почти мигновено: „Господине? След всичко, което
преживяхме заедно? Това не ми харесва, Виктория. Домът ти е, където
съм аз. Липсваш ми.“
Продължих да отговарям: “Преживяното бе загуба на цяла година. Домът ми е тук.“
„Ще видим“ – отговори кратко Крис.
Какво ли имаше предвид? Без значение. Ще се оправя. Трябва да се съсредоточа в търсенето на работа. Бях се унесла, когато на вратата се почука. Отворих, като си мислех, че Джак си е забравил ключа. Останах вцепенена. Това
беше Крис. Стоеше и ме гледаше с огнения си поглед. Мразех го и в същото
време го обичах. Всичко от преживяното ми мина пред очите като на лента,
за част от секундата.
– Какво правиш тук? – бързо се стегнах аз.
– И аз се радвам да те видя.
– Крис, нямаш работа тук.
Крис бутна вратата и влезе като у дома си.
– Значи тук живее моята принцеса? – каза той, сякаш аз нищо не съм му
казала.
– Да. Това е моят дом.
– Как си?
– Добре съм, Крис, много по-добре отколкото заслужавам.
– Взе ли решение?
– Не! Нали ти казах, нямам време, търся си работа.
В същия момент влезе Джак.
– Хей гости ли имаме?
– Да. Това е Крис. Крис, това е Джак.
Крис впери зловещ поглед в Джак. Подаде ръката си на Джак, но я стисна
много силно. Джак също не се поддаваше. Крис ме хвана за лакътя и помоли
да отидем в другата стая, но със стиснати зъби.
– Пусни ме Крис! – той ме пусна и затвори вратата.
– Кога щеше да ми кажеш? Кой е този? Не мога да позволя да живееш с
мъж! – заговори бързо Крис.
– Така. Първо, нямам избор. Домоуправителят ми го доведе. Нов съквартирант ми е. И второ – нямаш право да се бъркаш с кого ще живея. Това не те
засяга.
– Моля? Какво каза? Ти ми принадлежиш, Виктория. Ти си моя. Няма да
позволя на този смешник да те открадне от мен.
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– Ти да не ревнуваш? Ехооо, той ми е съквартирант, не любовник. Спри се
малко, а и ние с теб... все още не съм решила какво да правим.
– Добре. Но само да се опита да те докосне. Ще го убия.
– Както, Мария?
– Знаеш защо го направих, Виктория. Ще ми натякваш ли?
– А ти ще престанеш ли с глупостите си? Идваш тук. Започваш да се дразниш, да ме притискаш.
В този момент Крис ме притисна до стенат.
– Да те притискам... така, както сега ли? Погледът му ми е влудяваше, устните, ароматът. Обичах го, но как да бъда с него. Усещах желанието му да ме
целуне. Но си играеше с мен. Устните ни почти се докосваха, но той се спираше.
Рязко се отдръпна и ми каза:
– Ще чакам да ми се обадиш, Виктория. Довиждане.
Имах нужда от това да е близо до мен. Но играта му ме подлудяваше.
Можеше да ме накара да бъда негова само с няколко думи, но аз се противопоставях. Исках да скоча в обятията му и да му кажа колко силно го желая, но
след всичко, все още бях объркана. Трябваше да реша какво да правя. Можех
ли да се върна в неговият тъмен свят?
Цяла нощ не можах да мигна. Въртях се в леглото и сякаш не бях на мястото си. Телефонът извибрира. Беше Крис: „Здравей, извинявай за днес. Може
би си права, май малко ревнувам. Просто не искам да те загубя. Страх ме
е, Виктория. Ти си целият ми свят. Нямам си другиго, ако изгубя и теб… Ще
трябва да сложа край на живота си…“
Спомних си за загубата на семейството му. Каква голяма травма е получил.
Но реално не знаех почти нищо за него, за интересите му. Не го познавах достатъчно. Можех ли да му имам доверие? Реших да отговоря: „Не е нужно да
правиш глупости, Крис. Прощавам ти, но да е за последно. Повториш ли
го, никога няма да ти простя.“
„Обещавам, Виктория, няма да се повтори“ – веднага отговори той.
Въртях се още малко и неусетно съм заспала. Отворих очи от лъчите на
слънцето и, естествено, от алармата. Днес щеше да е труден ден. Имах много срещи, които трябваше да проведа за работа. Побързах да се облека и да
се приготвя, когато усетих аромата на кафе. Отворих вратата и видях Джак с
чаша кафе в ръката.
– Добро утро, Виктория. Как си днес? Взех кафе и за теб. Помислих, че
може би ще искаш.
– Да. Благодаря, Джак. Много си мил. Добре съм, но бързам. Днес ще е
доста натоварен ден.
– Ясно. Работа, работа и пак работа. Знам какво е усещането.
– Да – усмихнах се аз.
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– Виктория, ако ти се освободи малко време, искаш ли да обядваме? Тъкмо ще се опознаем.
Това не го очаквах, честно казано.
– Благодаря, Джак, но този път ще пропусна. Както казах, имам много работа днес. Може би друг път.
– Ще ти припомня – засмя се Джак.
– Благодаря за кафето. Чао, Джак
– Чао и успех!
– Благодаря – казах набързо и побързах да изляза.
Джак е приятен и мил, но само толкова. Не очаквах, че ще ме покани на
обяд, честно казано. Какво ли ще си помисли Крис, ако ме види с него? Това
е абсурдно. Не бива. Не е правилно, а и сърцето ми вече е заето.
Срещите ми днес минаха повече от добре. Сега трябва само да реша къде
да започна работа. Изборът е голям и от почти всички интервюта бях одобрена. Трябваше да реша, но бях капнала и гладна и затова реших да си взема нещо готово за вечеря. Влязох в близкия ресторант и видях едно познато
лице.
– Здравейте, какво ще желаете? – попита сервитьорката.
– Здравей!
Жената вдигна поглед и също ме позна. Това бе първото момиче, което
освободих от къщата на Крис. Онази страшна и зловеща къща.
– Ти работиш тук?
– Да. Здравейте. Какво ще желаете? – попита отново, сякаш бързаше да се
измъкне от тази неловка ситуация.
– Искам две порции спагети „Болонезе“ за вкъщи.
– Добре, изчакайте малко.
Минута по-късно се върна, държеше салфетка в ръката си, която ми подаде.
– Спагетите ще са готови след малко.
Усмихна ми се и тръгна нанякъде. Разгърнах салфетката и прочетох: „Искам да поговорим. Обади ми се“.
Това бе написано, заедно с телефонния ѝ номер. Малко след това донесе
поръчката и си тръгнах. По път за вкъщи си мислих, за какво ли искаше да поговорим тази жена? После се сетих за Джак. Стана малко неловко днес като
му отказах обяда, затова бях решила, че с едни спагети и за него мога да се
реванширам. Така нямаше да е необходимо да излизам с него. И нямаше да
създавам ситуации за ревност у Крис. Да, ама не. Пак не бях познала. Още
щом се изкачвах по стълбите, усетих познат аромат. Крис. Това беше парфюмът на Крис. Затичах се и отворих вратата. Не очаквах тази гледка, но... Крис
и Джак си говореха и смееха. Не мога да повярвам. Те, двамата.
– Добър вечер! – прекъснах ги аз.
– Здравей, Виктория. Тъкмо приятелят ти ми разказваше една забавна
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случка – каза Джак.
Приятелят ми? Аха, ето каква била работата. Крис е тук, за да каже на Джак,
че ми е приятел. Ясно.
– Така ли? Страхотно. Крис, защо не ме предупреди, че ще идваш?
– Извинявай скъпа. Знаех, че ще имаш напрегнат ден днес, затова реших
да не те безпокоя, а да те изненадам. Какво ми носиш?
Крис забеляза торбата с която дойдох.
– Спагети. Ще стигнат за всички.
– Чудесно.
Крис стисна юмрук, сякаш разбра, че порциите са две, но малко след това
се успокои и каза:
– Любов, може ли да дойдеш с мен в другата стая. Искам да говоря с теб
нещо.
Започва се отново. Оставих на масата торбата и казах на Джак да ги разпредели в три чинии. Но забравих да оставя салфетката и продължавах да я
стискам в ръката. Бях готова за война. Затворих вратата след себе си, когато
Крис ме сграбчи и притисна към вратата. Целуна ме страстно, а погледът му
беше толкова горещ. Бутнах го рязко и директно го питах защо е дошъл.
– Липсваш ми, Виктория. Липсваш ми адски много. Но не си мисли, че не
забелязах двете порции спагети. За това ще си поговорим друг път. Сграбчи
ме отново и ме хвърли на леглото.
– Искам те сега. На момента. Искам да си припомниш колко е хубаво да си
с мен. Искам да си моя цялата.
Започна да се съблича. Вдигна роклята ми и влезе под нея. Целуваше и
ближеше страстно. Не исках да спира. Желаех го адски много. Той беше мой,
а аз негова, но не можех да си го призная. Трябваше ми и свобода. Наслаждавах се на допира му. На устните му. На настръхналото тяло. Той ме влудяваше,
но и аз не оставах по-назад от него. Дърпах косата му и го гледах как се възбуждаше още повече. Целуваше ме като за последно. Бяхме се побъркали.
Обичахме се и въпреки това ината ни беше много по-голям. Нахвърлихме се
един на друг като подивели зверове. Желаехме се прекалено силно. Любовта
ни изпепеляваше и ни даваше крила да полетим в същото време. Бях забравила колко е хубаво да си част от живота му. Може би грешах, но бях готова
да се върна. След като страстите ни се успокоиха лежахме, гледахме тавана,
а той ме прегръщаше толкова силно сякаш повече няма да се видим.
– Е, реши ли?
– Да.
Крис ме изгледа учудено. Беше готов да се разплаче. Настръхваше и очакваше решението ми
– Взех решение, Крис. Искам да започна връзка с теб. Ще ти дам още един
шанс, но...
Крис се зарадва и заподскача от щастие.
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– Но какво?
– Ще остана да живея тук. Поне засега. Ще се срещаме, можеш да идваш
тук, когато желаеш, но ще си остана тук.
– Виктория, а може ли понякога да ми идваш на гости?
– Да, добре. Ще идвам – отговорих аз.
Крис беше толкова щастлив, че очите му светеха от щастие. Прегръщаше
ме и целуваше силно, както никога досега. Не му харесваше, че трябва да
живея с Джак, но все пак направи компромис.
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ГЛАВА 7
Истината
С Крис вървеше добре, чувахме се и си пишехме, но срещите ни бяха малко по-редки от преди. Бях избрала да работя в брокерски офис, като офис
сътрудник. Ежедневието ми започна да си връща стария начин на живот, с
изключение на появата на Крис в живота ми. Бях забравила за срещата си
със сервитьорката и когато се рових из чантичката за химикал, намерих намачканата салфетка. Когато се прибрах вкъщи, капнала от умора, реших да се
обадя и да разбера какво искаше да говори с мен момичето.
Набрах номера и след втория сигнал, тя вдигна.
– Ало! – чух тих и приятен глас.
– Здравей, ами аз съм момичето, което… – за миг се спрях.
– Което ме спаси – довърши тя.
– Да – отговорих аз.
– Очаквах обаждането ти. Мислех, че ще е по-рано.
– Да, извинявай. Просто забравих и имах много работа. Знаеш как е.
– Да. Няма проблем. Виж, Виктория. Искам да поговорим, но разговорът
ни не е за по телефона. Трябва да се видим. Кога ще ти е удобно? – каза тя.
Останах потресена. Знаеше името ми, а не си спомням да го бяхме споменавали пред нея. Почувствах се някак странно. Сякаш криеше някаква тайна.
Или щеше да ми разкрие такава.
– Ами, всъщност утре почивам. Искаш ли утре да се видим.
– Чудесно. Ще те чакам в 12 часа на улица „Стрийт“, до кафе „Бон Ревоар“.
– Ок. До утре.
Не очаквах, че ще поиска да се видим. Мислех, че ще ми каже нещо набързо и ще забравя за нея. Запътих се към кухнята да взема нещо сладичко,
за да си оправя настроението. Тъкмо отварях шкафа, когато Джак излизаше
от банята. Обърнах се и го видях гол до кръста и завит с една хавлия. Имаше
мускулесто тяло и много секси походка.
– Здравей, Вики. Прибрала си се – изгледа ме и се усмихна.
– Да, здравей! – започнах да заеквам при вида на тялото му. Чувствах се
някак неловко. Навеждах и изправях поглед. Беше много сексапилен, а усмивката му бе очарователна.
– И аз тъкмо се прибрах и реших да си взема един душ – усмихна ми се
Джак.
– Да, виждам – отвърнах аз и обърнах поглед.
– Ще се облека набързо и ще дойда да ти правя компания, ако искаш.
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– Да, добре – отвърнах аз.
След около 5 минути, Джак дойде. Беше облякъл спортен екип, който подчертаваше фигурата и мускулите му. С бяла тениска, която също подчертаваше добре изградените плочки.
– Вики, имам идея. Искаш ли да гледаме някой филм?
– Да, чудесно! – тъкмо ще се разсея, помислих си аз.
– Добре, сега ще намеря нещо.
Влязох в хола, седнах на дивана и зачаках Джак да избере филм.
– В какво настроение си Вики?
– Ох, в никакво. Тъпо ми е едно такова – казах аз.
Джак вдигна поглед към мен и захапа устни.
– Нещо романтично?
– Става – казах аз.
Всъщност ми беше все тая какъв филм ще пусне Джак. Исках просто да се
разсея и да не мисля за срещата си утре. Джак пусна DVD-то и седна до мен.
Дивана не бе от най-големите и се озовахме много близо един до друг.
– Пуснах романтична комедия. Надявам се да не си я гледала.
– Джак – казах аз, – нека просто гледаме.
Не ми беше до разговори точно в този момент. Джак млъкна и се загледахме. Всъщност беше поредната романтична история със случайни и нелепи
ситуации, които те развеселяваха. Започнахме да се смеем шумно и изведнъж се погледнахме. Той беше сладък и съвсем не приличаше на Крис. Бе
много по-спокоен и уравновесен от него. Почувствах се спокойно. Компанията му ми беше приятна. Смеехме се като малки деца, нямащи проблеми
и главоболия. Започнах да се отпускам. Докато гледахме сцената на двойка, която за пръв път се целуваха, Джак хвана ръката ми. Доближи се твърде
близко до мен. Придърпа ме леко и се опита да ме целуне. Скочих стресната,
ударих му един шамар и се развиках:
– Джак, какво правиш?
– Вики, аз... – объркано каза той. – Виж, извинявай, помислих си че...
– Джак ние сме съквартиранти. Какво ти става?
– Вики, извинявай! – викна след мен, но аз вече тичах към стаята си, блъснах и затворих вратата шумно.
Джак остана в хола. Нямах си на идея какво се случваше. Не го очаквах.
Как можеше да си помисли да ме целуне. Проснах се на спалнята и не можех
да се побера в кожата си. Джак, почука на вратата.
– Вики, много съжалявам! – чух как се провикваше Джак.
Мълчах и се опитвах да проумея всичко това. Завих се с одеялото и се молех по-бързо да се съмне. Събудих се от чукане на вратата. Станах и се облякох набързо. Отворих вратата. Джак стоеше пред мен с кафе в ръка. Не исках
да го виждам след случилото се.
– Добро утро, Вики. Донесох ти кафе. Извинявай за вчера! – промърмори
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с наведен поглед Джак.
Грабнах кафето и затворих вратата. Не ми се говореше. Знаех, че Джак е
добро момче, а също – и че беше много привлекателен. Но след снощи, ми
беше супер тъпо. Ами ако разбереше Крис? Тъкмо бяхме започнали да изграждаме някаква връзка. Трябваше да му кажа, но веднага щеше да ме отведе от тук, а аз исках да съм самостоятелна. Докато си мислех за това чух
познат глас. Крис беше дошъл. Веднага отворих вратата, хукнах към него и
без думи просто го прегърнах.
– Хей, добро утро и на теб! – каза Крис.
– Добро утро! – промърморих в обятията му.
– Случило ли се е нещо? – каза, сякаш усещаше.
– Не, просто се радвам да те видя – измислих аз на бързо.
Крис погледна многозначително Джак, който бе вперил поглед в нас, но
той се усмихна и пусна телевизора. Седнахме и започнахме да говорим общи
приказки. Джак се позавъртя малко и излезе. Почувствах се малко по-спокойна. Джак започна да ме напряга след случката. Но явно Крис усети, защото
веднага след това каза:
– Случило ли се е нещо, любов моя?
– Не, всичко е наред – казах аз и се сгуших в него.
В момента имах нужда само от неговата прегръдка. Но Крис вече се беше
усъмнил.
– Как реши да дойдеш? – смених темата, за да не се усети.
– Реших да ти донеса кафе, но явно вече някой друг го е направил – каза
Крис и погледна чашата пред мен. – Имам малка изненада за теб.
– Да, Джак е взел кафе и за мен. Изненада? Каква?
Мразех изненадите, направени на мен. Предпочитах аз да ги правя.
– Ще разбереш след малко, скъпа. Не бъди нетърпелива! Първо си изпий
кафето. Изпих набързо кафето си. Крис каза, че ще ме води някъде, затова
завърза очите ми с една лента, от ония, които видях в зловещата къща. Не бях
много съгласна, но накрая приех. Изкачвахме се по някакви стълби. Крис ме
държеше за ръка и ме водеше, малко след това ме пусна. Чух дрънченето на
ключове, а след това, щракването на ключалката. Хвана ме отново и ме поведе напред. Махна лентата и, когато отворих очи, се озовах в един голям тристаен апартамент. Всичко наоколо беше в синьо. Мебелите, тюлените пердета
също. Хола беше огромен и просторен. Крис ме хвана за ръката и ме поведе
и в другите стаи. Когато отвори вратата на стаята, спалнята беше украсена с
едно голямо сърце от листчета от рози, пръснати навсякъде.
– Къде сме Крис? Чий е този апартамент? – запитах аз.
– Харесва ли ти? Това е новият ни дом – каза Крис.
– Какво? Как така? – отвърнах аз.
– Виктория. Преживяхме много заедно. Мисля, че е време да направим
следващата крачка. Искаш ли да заживеем заедно? – попита той.
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Бях вцепенена. Изненадата беше невероятна. Значи с това беше зает толкова време. Всъщност, бях шокирана. Нямах си на идея, че може да направи
такова нещо. Но идеята беше страхотна. Не исках да виждам Джак вече, но в
същото време, е сякаш малко прибързано. Дали нямаше да загубя свободата
си по този начин?! Обичах Крис и то много, но сякаш, нещо ми подсказваше,
че не бива...
– Крис, не избързваме ли? – попитах.
– Не мисля, Виктория. Аз те обичам адски много, не бих могъл да живея
без теб.
– Добре, а може ли да си помисля?
– Добре, скъпа. Помисли си. Но искам да получа отговор от теб в най-скоро време.
– Добре!
Малко след това се сетих за срещата си с жената. Скочих стреснато и казах
на Крис, че имам малко работа. Беше 11.30, трябваше да се приготвя. Хукнах
набързо по стълбите и се прибрах в апартамента. Крис остана горе. Облякох
се, вързах косата си, сложих един гланц и тръгнах. Нямах много време, трябваше да побързам, ако исках да стигна навреме. Хванах маршрутката и слязох на спирката. Трябваше да пресека пешеходната алея и щях да съм точно
пред кафе „Ревоар“. Загледах се и видях едно чернокосо момиче, което ми
махаше. Махнах ѝ и аз и се запътих към нея. Не знаех името ѝ и за първи път
щяхме да си поговорим.
– Здравей, Виктория! – каза усмихнато тя. – Радвам се, че дойде.
– Здравей! – ѝ отговорих аз.
– Ела, нека влезем. Не искам никой да ни прекъсва. Влязохме в кафето, но
момичето ме повика в една странична малка стаичка. Седнахме и се загледахме. Момичето ме погледна и заговори:
– Сигурно не знаеш името ми. Казвам се Лариса. Имам да ти разкажа много неща, затова не искам да ме прекъсваш, а просто да ме чуеш до край.
– Добре – отвърнах аз и се усмихнах.
– Първо искам да ти благодаря, че ме измъкна от онази къща. Нямаш си
представа колко много се опитвах да избягам. Знам, че с Крис се срещате, но
не мисля, че знаеш всичко за него. Аз съм бившата му жена.
Изгледах я учудено. Как би могла? Жена му е мъртва. Но продължих да
слушам. Лариса продължи:
– Сигурно е измислил някаква случка с мен или изобщо не ти е споменавал. Ние с него сме разведени. Имаме и син на 4 годинки. Държеше ме
в къщата на сила, не по мое желание. Когато се оженихме, всичко вървеше
добре, отношенията ни бяха прекрасни, но с годините започна да ми изневерява. Пиеше много и ходеше по чужди жени – предимно в публични домове.
Като малък родителите му са го изоставили. Израснал е сам. Забърквал се е
в боеве, в кражби, докато един добър мъж не го е намерил в една кофа за
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боклук и не го е приютил и изгледал. Когато започна да ми изневерява и се
прибираше пиян, ми посягаше. Вдигах му скандали, но и дума не искаше да
чуе. Хващаше ме за косата и ме биеше до безсъзнание. Исках да избягам, но
не можех. Сина ни беше малък, а и нямаше при кого да отида. Семейството
ми загина в автомобилна катастрофа, когато се оженихме. Беше ме страх да
отида в полицията, защото имаше много познати полицаи. Знаех, че ще го
пуснат и положението ще стане още по-тежко за нас. Един ден обаче, когато
отново се прибра пиян, беше довел и една от проститутките. Това много ме
вбеси и го ударих по главата с първия предмет, който хванах. Той падна на земята, а аз грабнах сина си и избягах. Имах малко пари, щяха да ми стигнат за
известно време, поне докато си намеря работа. Отидох и подадох молба за
развод. Поисках помощ от една приятелка адвокатка и тя ми издейства ограничителна заповед. Вече нямаше от какво да се страхувам и въпреки това
ме беше страх. Исках да започнем нов живот със сина ми и да забравим за
съществуването му, но след получаване на призовката, той се разгневи още
повече. Не се яви на делото, разведоха ни по бързата процедура, но той започна да ни заплашва, затова смених телефонния си номер. Веднъж, когато
се прибирах от работа, той ме чакаше пред вратата на новата квартира. Хвана
ме за лакътя, беше бесен, в очите му не виждах мъжа, когото обичах. Беше се
превърнал в звяр. Задърпа ме и ме хвърли в колата. Тръгна с бясна скорост и
ме закара в тази ужасна къща. Завърза ме и ме изтезаваше там. Нямах сили
да се боря. Боях се за живота си, както и на сина ни. Беше се обадил на една
негова позната да го вземе за известно време. Когато се прибираше отново
бесен и пиян обаче, е блъснал сина ни и познатата си. Закарал ги е бързо в
болница. Сина ни беше известно време в кома, но сега е добре, слава богу.
Не ме пускаше, докато не се появи ти. Не знам как си го накарала, но ти благодаря много. Прибрах сина си от тази позната и започнахме нов живот… Разказвам ти всичко това, защото ми изглеждаш добро момиче и искам да те
предпазя. Той не е това, за което се представя, Виктория. Бъди внимателна с
него и, ако можеш, бягай, докато не е станало късно.
Бях вцепенена от думите ѝ. Нима това беше мъжът, когото обичам? Нима
Крис е чудовище? Истина ли е това? Защо ме беше излъгал, че жена му и сина
му са мъртви? Защо не ми разказа истината? Всичко в мен се преобърна. Не
можех да дишам. В очите ми напираха сълзи, които исках да излея, но не можех. В какво се бях забъркала? Защо ми се случваше всичко това ? Станах и
за малко да залитна. Исках да се махна. Да избягам далеч от думите на това
момиче. Да избягам и от Крис.
Благодарих и тръгнах към изхода. Не можех да слушам повече. Това ми
беше достатъчно. Махнах с ръка на едно минаващо такси. Не можех да се
прибера с маршрутката. Не се побирах в себе си. Таксито спря, а аз вдигнах
поглед за част от секундата и го видях.
Крис стоеше отсреща и ме гледаше вторачено. Хвана ме страх. Качих се
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веднага в таксито и го оставих да стои там. Дадох адреса, и сякаш малко се
успокоих, когато виждах как се отдалечаваме. Таксито спря пред блока. Платих му и хукнах, без дори да си взема рестото. Не ми беше до това. Исках да
се прибера и да забравя. Да забравя за всичко.
Когато влязох, Джак седеше на дивана и гледаше футболен мач. Затворих
вратата и се запътих директно към кухнята, без дори да поздравя. Как можеше всичко това да е истина? Думите на Лариса ехтяха в ушите ми. Отворих хладилника и намерих една бутилка водка. Грабнах бутилката и си налях
една чаша. Трябваше да пия и да забравя за всичко. Изпих една чаша на екс
и тъкмо когато наливах втора, чух глас.
– Добре ли си? – беше Джак.
– Да и не – казах аз тихо и продължих да пълня чашата.
Вдигнах я, изпих водката на екс и тъкмо посегнах към бутилката, когато
видях, че Джак я е взел.
– Нека ти правя компания – каза той. Взе друга чаша и си наля.
– Явно срещата не е минала много добре – каза Джак. – Не прекалявай с
водката. Ще ти стане зле.
Нямаше как да ми стане по-зле от това. Седнах на стола и изчаках Джак да
остави бутилката. Напълних чашата до горе и я изпих набързо. Стана ми едно
весело. Започнах да се смея. Думите на Лариса започнаха да отшумяват. Пиех
и се смеех. Бях замаяна. Всичко това вече ми се струваше нереално. Започнах да забравям. Джак седеше до мен и започна да се смее от заразителния
ми глас. Най-вероятно и двама ни хващаше. Бях пияна. Опитах се да стана,
но залитнах и Джак ме хвана. Стана ми още по-смешно. Обвих го с ръце и
той ме хвана през кръста и се опита да ме замъкне към хола, но се спъна и
паднахме. Озовахме се един върху друг. Силното му и едро тяло притискаше
моето. Гледаше ме право в очите. Исках да забравя за всичко. Започна да ме
целува и аз не направих опит да го спра. Лежахме на пода един върху друг и
се целувахме, когато се стреснахме от силен трясък.
Вратата се отвори шумно. Пред нас бе Крис. Смеех се и не осъзнавах какво
се случва. Крис грабна Джак за рамената и започна да го бие. Хвърли го чак в
другата част на хола. Разкървави устната му, но Джак не се предаваше. Стана,
опита се да го удари, но Крис бе по-силен от него, а и алкохолът си показва
действието. Хвана го и започна да го налага с юмруци по лицето. Бях замаяна. Опитах се да стана, но не можех.
Тогава Крис остави Джак, взе ме на ръце и ме заведе в другия апартамент.
Той бе над квартирата. Отключи с едната си ръка и влязохме. Остави ме внимателно в спалнята. Бях почти в безсъзнание. Чух как Крис излезе и малко
след това влезе отново в стаята. Вдигнах глава едва едва и видях, че държи
чаша в ръката си. Приближи се до мен и каза:
– Пий, Виктория!
Погледнах го учудено и нямах сили дори да се протегна.
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– Какво е това? – едвам проговорих.
– Кафе. Пий, за да изтрезнееш!
Крис беше намръщен и сериозен, но въпреки това можех да усетя топлината в гласа му. Станах, подпирайки се на едната ръка и взех чашата. Бях виновна за всичко това, но и той имаше вина. Отпих една глътка и го погледнах.
– Трябва да си поговорим – каза строго той.
Да, определено трябваше да си поговорим, помислих аз.
– Знам всичко – каза той. – Лариса повече няма да те безпокои.
Но как… Бях втрещена. Как така знаеше за нея?
– Аз също знам всичко. Нали не си ѝ направил нещо? – погледнах го стреснато.
– Не! – каза той сухо. – Не я мисли. Добре е.
– И? Имаш ли да ми казваш нещо? – запитах го аз.
– Имаш право да се сърдиш – започна той, – но не и да вършиш такива глупости и да се нахвърляш на първия срещнат. Трябваше да ти кажа истината,
но тогава ти нямаше да си с мен, щеше да ме изоставиш, както всички други
в моя живот. Съжалявам, Виктория. Исках, но не можех. Вече съм друг човек.
Не съм онзи звяр, който бях преди. Ти ме промени. Не мислех, че ще мога да
продължа след развода... докато не срещнах теб. Не мислех, че мога да обичам някого толкова силно, както теб. Не мислех, че...
– Че какво? Прегазил си сина си. Пребивал си ги всеки ден. Как спиш спокоен? Не те ли гризе съвестта поне малко? – прекъснах го аз.
– Виктория! Любов моя...
– Не ме наричай така. Вече не съм. Остави ме. Тръгвай си. Не, чакай, аз ще
си тръгна...
Опитах се да стана. Бях малко по-добре. Главата ми се въртеше, но можех
да стъпвам вече.
– Не, Виктория. Не ме оставяй. Не искам да се връщаш там. Моля те, прости ми.
– Как да ти имам доверие вече, Крис? Как, като всичко е било лъжа? Не
мога, съжалявам. Пусни ме!
Крис ме беше хванал за ръката и не я пускаше. Притегли ме към себе си,
прегърна ме и заплака като малко дете. Исках да го бутна, но нямах сили. Как
това малко дете можеше да бъде жесток звяр, все още не можех да проумея.
Осъзнавах, че аз съм всичко за него, но мразех лъжата. Обичах го безумно,
но как щяхме да живеем заедно, като за всичко ме е лъгал? Как щях да му се
доверя отново?
Крис ме стискаше силно и не ме пускаше. Задърпах го леко и легнахме на
спалнята. Той продължаваше да плаче, а аз се чудех да го успокоявам ли или
да го оставя да си излее мъката. Може би никога не плакал. Лежахме неподвижно. Той ме бе обгърнал с ръце и неусетно заспахме.
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ГЛАВА 8
Престъплението
На другата сутрин, когато се събудих, тихо се измъкнах от обятията на Крис
и излязох за кафе. Направи ми впечатление, че навсякъде гъмжи от полицаи
и линейки. Взех две кафета и реших да надникна у дома, за да видя как е
Джак. Още щом се отвори асансьора, видях, че вратата на апартамента е отворена и някакви хора влизат и излизат. Приближих се до една от жените и
попитах какво се е случило. Жената ме изгледа от глава до пети и ми каза, че
Джак е мъртъв и, че някой го е убил снощи. Попита ме коя съм и дали съм го
познавала, но бях в шок. Казах, че съм съседката от горния етаж и, ужасена,
тръгнах да се качвам по стълбите. Влязох в апартамента при Крис. Отворих
вратата на спалнята и започнах да го блъскам.
– Ти си го убил. Как можа? Крис, събуди се!
Крис едва отвори очи и не разбираше какво му казвам. Стана от леглото и
ме загледа учудено.
– Убил си Джак – започнах да го удрям с юмруци.
– Джак? Не съм. Ударих му няколко юмрука. Дишаше, когато излязохме.
– Но тогава, кой? Ти си го направил! Ти. Ще убиеш и мен сигурно някой
ден.
– Виктория, стига глупости. Ела. Ще разбера какво се е случило, обещавам.
– Не ти вярвам, Крис.
Заплаках, а Крис ме прегърна и започна да ме успокоява.
– Защо покрай теб има само убийства? – измърморих аз.
– Не знам, любов моя. Ще променим това, обещавам.
Крис ми каза, да не ходя в квартирата няколко дни, поне докато не разбере какво се е случило. Повтаряше ми, че вината не е негова и че всичко ще
излезе наяве. Останах да живея при него. Ходех и се прибирах от работа при
него, докато не се успокоят нещата. Една вечер, когато се прибирах от работа, срещах домоуправителя на стълбите:
– Виктория, къде се изгуби?
Замрях от притеснение при вида му. Нарочно избягвах срещите, за да не
ме заподозре.
– Ами, аз...
– Чу ли за Джак? Някакви крадци се опитали да оберат апартамента. Разбили са вратата и са влезли. След това са го пребили до смърт. Не успял дори
да се обади в полицията. Аз го намерих, бях дошъл за наема, когато видях
вратата открехната. Всичко са изпочупили. Не знам какво са търсили, но как-
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вото и да е, това е струвало живота на Джак. Ти къде беше? Не съм те виждал
скоро?
– Ами аз се преместих да живея при приятеля си. Той купи апартамент в
този блок. Мислех да Ви кажа, но тъй като вече бях платила наема, исках да
изчакам края на месеца. Извинявайте, бързам.
Не бях заподозряна. Това беше чудо. Сякаш камък ми падна от сърцето.
Бързах да се прибера, за да кажа на Крис. Бяхме свободни от всичко. Можехме да започнем начисто.
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ГЛАВА 9
Изненадата
От бързане ми се зави свят. Нещо стомахът ми не беше добре. Влязох, но
Крис го нямаше в стаята, беше под душа.
Погледнах календарчето си, закъсняваше ми с две седмици. Трябваше да
си купя тест за бременност. Не мислех да казвам на Крис, поне докато не
беше сигурно. От няколко дни ми прилошаваше на работа, но си мислех, че
е от напрежението през тези дни. Чудех се дали не съм забременяла? И ако
бях, как щях да го кажа на Крис? Не знаех как щеше да реагира.
Животът ми започна да придобива смисъл и да се подрежда. Бях спокойна.
През тези няколко дни с Крис прекарвахме повече време заедно и се опитвахме да забравим за всичко. Чувствах се добре и на мястото си с любимия
човек.
Крис излезе от банята.
– Здравей, Вики. Прибрала си се.
– Да, но чуй. Срещнах домоуправителя. Каза, че в апартамента са влезли
крадци и са се опитали да ни оберат, и са убили Джак. Вече не си заподозрян.
Извинявай за всичко.
– Не, любов. Няма за какво да се извиняваш. Права си да ме подозираш,
след всичко случило се... Но нека не се връщаме назад вече. Искам да те направя много щастлива.
Усмихнах се на думите му. Аз също исках повече от всичко нещата да се наредят. Беше ми омръзнало да ни се случват само лоши неща. Бяхме си дали
дума, че започваме начисто и спираме с всички тайни. Знаех, че в началото
ще ни е малко трудно да се доверим един на друг, но и двамата полагахме
усилия. Крис ме прегърна и се почувствах още по-щастлива.
На другата сутрин, когато се събудих, побързах да се облека и хукнах към
най-близката аптека. Взех и кафе, за да не се усъмни нещо Крис. Прибрах се
и си направих теста. Беше положителен. Не можех да повярвам, че ще ставам
майка. Трябваше да кажа на Крис. Бях толкова развълнувана. Затичах се веднага и го събудих с целувка по бузата. Той отвори очи, усмихна се и ме грабна
отново под завивките, но забеляза усмивката на лицето ми.
– Днес си в добро настроение. На какво се дължи това, любов моя? – попита той.
– Крис, трябва да ти кажа нещо.
Изправих се в седнало положение. Крис се обезпокои.
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– Крис, ще ставаш баща – и му показах теста.
Очите на Крис светнаха. Не можеше да повярва на думите ми. Дръпна ме
и ме целуна страстно. По всичко си личеше, че е щастлив от новината. Беше
готов да става татко. Няколко месеца след това родих здраво мъничко момченце. Решихме да го кръстим Едуард. Бяхме загърбили всички лоши неща в
миналото. А и веднага след като разбра, че съм бременна, Крис ми предложи
брак и аз приех. Вече нищо не можеше да спре щастието ни. Обичахме се,
разбирахме се и бяхме започнали да си вярваме. Крис ме правеше истински
щастлива и се грижеше за мен, а сега и за детето. Радвам се, че всичко приключи. Поехме по един път заедно, а Лариса така и не я видях повече. Оставихме миналото зад гърба си и започнахме начисто, това бе най-важното.
Създадохме истинско семейство.
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ГЛАВА 10
Сватбата
Година по-късно решихме да сключим брак. През изминалата година Крис
много ми помагаше. Беше баща за пример. Отношенията ни бяха изключително добри, бяхме щастливи. Крис реши, че той ще организира сватбеното
ни тържество, за да мога аз да се грижа за малкия ни син и да въртя домакинството. И ето, че сватбения ден настъпи. Очаквах го толкова време. Всичко
беше като в приказка. Не мога да опиша красотата и изяществото на всичко..
Бях готова да свържа живота си с Крис. Покрай работата имах и нови приятели, които също поканих на сватбата. Всички ме очакваха. Пристъпвах бавно
и гледах в очите моя бъдещ мъж, който бе взел сина ни на ръце. Усмихвах се
и нищо друго не ми бе необходимо, освен те двамата. Стигнах до тях и свещеникът започна да произнася речта си. Дойде момент да кажа заветното „
Да“. Погледнах го, поогледах се наоколо, когато видях отдалеч силует на възрастна жена, облечена в черно. Беше стара, с бяла коса, с дълги черни дрехи.
Гледаше ме втренчено, не беше от поканените гости.
Обърнах се към Крис, веднага след това отново погледнах към нея, но вече
я нямаше... Чух внезапен изстрел. Бях вцепенена. Не можех да помръдна.
Гледах Крис в очите и по погледа му разбрах, че е изплашен. Повдигнах леко
ръката си и усетих течност по ръката си. Беше кръв.
Паднах в безсъзнание...
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