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паркинга, завита в мрака на вечерта.
– Мамка му! – крещя и с все сила ритам спойлера на колата. Зву-

кът от огъващ се метал достига до замъгленото ми от яростта 
съзнание.

– Тя е била само с мен! – крещя пак и скачам в колата.
Успявам да вкарам ключа в таблото точно когато две полицейс-

ки коли паркират пред „Таргет“. Сирените цепят нощта. Докато 
полицаите паркират до тротоара и се втурват към мястото на 
престъплението, аз излизам бавно от паркинга, без да привличам ни-
какво внимание. Сякаш някой е убил човек. 

В мига, в който напускам паркинга, въздъхвам с облекчение. Ако 
ме бяха арестували там, Теса щеше да откачи, никога нямаше да ми 
прости. Теса… и Зед?

Знам, че не трябва да вярвам на Стеф, когато каза, че Теса е 
спала с него. Знам, че е пълна лъжа. Знам, че не го е направила. Аз 
съм единственият мъж, който е бил с нея. Единственият, който я 
е докарвал до оргазъм. Не той. И никога няма да бъде той. Само аз. 
Разтърсвам глава и се опитвам да се отърва от образа: Теса и Зед 
в леглото; пръстите є, които са впити в ръцете му; той тласка в 
нея. Мамка му, не, не искам да виждам пак това. Пердето ми е пад-
нало, не знам къде съм, не виждам пред себе си.

Трябваше да я хвана за врата и… Не, не мога дори да си позволя 
да довърша мисълта. Тя постигна своето, побърка ме, изкара ме от 
кожата ми и това ме вбесява още повече. Знаеше много добре как-
во ще се случи, ако спомене Зед, и го направи нарочно. Искаше да се 
счупя, да изгубя контрол. Ето, номерът є мина. Тя знаеше, че маха 
предпазителя на гранатата и когато дойде време да гръмне, се изне-
се. Но аз не съм граната. Трябва да мога да владея себе си.

Веднага се обаждам на Теса, но тя не вдига. Телефонът звъни… и 
звъни…. и звъни… Да, тя каза, че ще спи, но знам, че телефонът є е 
винаги на вибрация и че се буди, когато започне да вибрира. Буди се 
от всякакъв шум.

– Хайде, Тес, вдигни!
Мятам телефона на седалката до мен. Трябва да се разкарам от-

тук, преди ченгетата да проверят камерите на паркинга и да видят 
номера на колата ми.

Движението по магистралата е ад. Не спирам да є звъня. Ако не 




