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182        Теодора КосТова

Лошото є настроение заради недоспиването веднага 
се изпари и тя отговори бързо:

Стела: 15 мин. На плажа.
Макс: Ще се видим след 15.
Отговорът му беше светкавичен и усмивката є стана 

още по-широка. Тя скочи от леглото и побягна към баня-
та. След пет минути беше готова. Изми си зъбите, среса 
косата си с четка, върза я на опашка, сложи къси гащи 
и тениска и всичко това за няма и минута. Реши да не 
взема айпода си, защото този път Макс щеше да є прави 
компания. 

Отвори вратата съвсем тихо и бавно тръгна надолу по 
стълбите. В кухнята нямаше никого и понеже не искаше 
да буди Лиза и Ники, реши да не прави кафе. Машината 
беше прекалено шумна и щяха се събудят и да разберат, 
че се изнизва толкова рано. Някак не є се щеше Лиза да 
знае, че отива да се види с Макс. 

Разговорът, който проведоха вчера, само затвърди по-
дозрението є, че Лиза не одобрява това, което се случва 
между тях. Макар че беше права за всичко и че истински 
се тревожеше за приятелите си, Стела нямаше намере-
ние да следва съвета и не разбираше напълно логиката 
є. Просто не можеше. Не и когато Макс беше край нея, 
когато се отваряше пред нея, не и когато толкова силно 
копнееше да бъде с нея. Нямаше никакво намерение да 
го отблъсква, защото той беше най-хубавото нещо, кое-
то се бе случвало в живота є от много години. За първи 
път, откакто се помнеше, Стела искаше да бъде егоист и 
да мисли за собственото си щастие. 

Да живее за мига. 
Защото животът беше толкова дяволски кратък. 
Може би най-правилното и най-хубавото, което може-


