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Скъпо дневниче,
Животът ми е по едно летище все-

ки месец, възпитателка вкъщи вместо 
училище…

Казвам се Виолета Кастильо и съм 
дъщеря на известната певица Мария 
Сарамего. Както на всички е извест-
но, майка ми е починала по време на 
последното си турне, когато съм била 
само на пет годинки. Оттогава живея 
с баща си Херман – успешен бизнес-
мен, с когото пътувам от едно място 
на друго в зависимост от работата 
му. Последните години прекарахме в 
Мадрид, но сега се връщаме в Буенос 

Айрес, в къщата, в която съм се 
родила.

Но кой знае колко време ще ос-
танем там!
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Животът ми е малко тъжен. Никога 
не се задържам достатъчно дълго на 
едно място, за да срещна нови приятели 
или да се запиша в нормално училище, 
затова и съм израснала с възпитателки 
като госпожица Денса… пардон, госпо-
жица Елза – жена, твърда като желязо 
и с майчинския инстинкт на камък. Де 
да разполагахме с повече роднини, но 
баща ми няма братя и сестри, а майка 
ми имаше само татко и мен.

Мама… Едва си я спомням, един-
ственото, което пазя от нея, е една стара 
снимка, с която никога не се разделям. 
Татко никога не говори за нея.
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Глава 1

Новият ми живот започна с пристига-

нето ми в нашата къща в Буенос Айрес. 

Бях изморена след дългото пътуване от 

Мадрид, така че, когато татко отвори 

вратата, единственото, което исках, 

беше да подремна. Но това ми изскочи от 

главата в момента, в който видях всички-

те хора, събрани в преддверието. Рама-

льо, който е дясната ръка на баща ми, ме 

поздрави с голяма усмивка тъкмо преди 
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една природна стихия, наречена Олга, 

да мине покрай него и да ме прегърне с 

всичка сила.

– Виолета, малката ми! – възкликна, поч-

ти хлипайки. 

Олга беше жена, която бърбори доста, 

но пък е обичлива и работи за семейство-

то ми, откакто съм се родила. Отдавна 

не я бях виждала, а си я спомнях перфект-

но. Целунах я и я прегърнах. Най-сетне ня-

кой познат!

– Олгита! Не знаеш колко ми липсва- 

ше… Приготвила съм любимия ти шокола-

дов сладкиш! – каза тя със сълзи на очи. – 

Ах, момичето ми, колко си пораснала само. 

Така ми напомняш за майка си…

Изведнъж някой ме изтръгна от ръцете 

є, за да ме обгърне в облак скъп парфюм.

– Колко се радвам да те видя, скъпа! – 
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изпищя един глас в ухото ми. – Толкова ра-

боти ще правим двечките заедно… Ще 

ходим на шопинг, на фризьор, на спа…!

Това беше Шаде, гаджето на баща ми. 

Млада, красива, от добро семейство и 

много, ама много префърцунена. Говореше, 

без да спира, и в повечето случаи сама не 

разбираше какво бърбори. Знаех, че прави 

татко щастлив, но след дългото пътува-

не нямах желание да се преструвам, че 

ми харесва.

– Задушаваш ме! – казах, като се от-

дръпнах рязко.

– Дъще, моля те…

– Не, спокойно, Херман, вината е моя – 

избоботи Шаде, като се увеси на ръката 

на баща ми. – Просто съм толкова развъл-

нувана заради празненството за рожде-

ния є ден…
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Рожденият ми ден беше на следващия 

ден и с баща ми много бяхме говорили по 

темата. Затова, като чух Шаде, ми се 

изплъзна едно възклицание:

– Татко, казах ти, че не искам никакъв 

празник за рождения си ден. Ами ако тук 

нямам приятели!

Усмивката на баща ми се изтри.

– Виолета, успокой се…

– Няма, татко. Водиш ме от една стра-

на в друга и на всичкото отгоре ме караш 

да празнувам рожден ден, който не ми се 

празнува.

Погледнах всички – Олга, Рамальо, гос-

пожица Елза, Шаде, татко… всички ме по-

гледнаха учудено, така че най-накрая се 

засмях.

– Нито знам защо изобщо се хабя да го-

воря, ако никой не ме слуша.
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След един душ и едно хубаво парче от 

шоколадовия сладкиш се почувствах мно-

го по-добре и реших, че вече е време да се 

опитам да бъда общителна. Като слизах 

по стълбите, чух музика и я последвах до 

кухнята, където бяха владенията на Олга. 

И въпреки това, когато стигнах, чух сту-

дения глас на госпожица Елза да є се кара. 

– Виолета не може да слуша тази поп 

музика – казваше възпитателката, – гос-

подин Херман е забранил. Не го забравяй-

те! – след това започна да ме вика с кря-

съци: – Виолета! Къде си?!

Вдишах дълбоко и отворих вратата на 

кухнята… а тя блъсна госпожица Елза, коя-

то стоеше точно отзад. Моята възпита-

телка загуби равновесие толкова лошо, 

че се оказа със забит нос в сладкиша на 

Олга.
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Настъпи тишина. Госпожица Елза се из-

прави с лице, цялото омазано в шоколад, 

и взе да отваря и затваря уста, все едно 

беше риба. Бедната Олга прехапа устни, 

за да не се разсмее, но аз не успях да се 

сдържа.

– Вкусно ли е? – попитах.

Това отключи ада и госпожица Елза за-

почна да крещи:

– Свърши ми търпението с вас!

– Стана, без да искам, госпожице Елза…

– Госпожице, вие никога не правите ни-

що без да искате. Вие сте една харпия! 

Един млад престъпник!

Аз се късах от смях, но както изглеж-

да, на баща ми това не му се струваше 

толкова забавно, защото влезе в кухнята 

много възмутен.

– Не ви позволявам да говорите така 
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на моята…!

Спря се, като видя възпитателката 

ми покрита с шоколад. За момент си по-

мислих, че и той ще прихне да се смее – 

предполагам, това беше капката, която 

преля чашата на търпението на госпо-

жица Елза, защото тя се развика:

– Дъщеря ви е чудовище! Не мога да про-

дължавам да работя с нея! Напускам!

Почти заръкоплясках от радост – 

най-накрая щях да се освободя от тази 

проклетия. Разбира се, както обикновено 

се случва, накрая аз го отнесох. Баща ми 

не закъсня да ме повика в кабинета си, за 

да ми чете конско.

– Наясно ли си, че сега ще трябва да 

ти търся нова възпитателка? – започна. –  

Наистина не те разбирам, Виолета. Ка-

раш се с госпожица Елза, с Шаде, с мен… 
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невъзможна си!

– Защото ме третираш така, сякаш 

мнението ми няма значение! – избухнах. – 

Знам, че всичко правиш за мое добро, 

татко, но ме задушаваш!

Излязох от кабинета и от къщата. Имах 

нужда да се отдалеча от баща си, дори 

и да е за кратко. Той не разбираше, че аз 

вече не бях онова момиченце, което мо-

жеше да влачи от едно място на друго, а 

то да го следва, без да се съпротивлява. 

Бях пораснала и исках мнението ми да се 

зачита.

Започнах да се разхождам из кварта-

ла без конкретна посока, само исках да 

повървя, за да се успокоя. Но беше ясно, 

че този ден нямах късмет, защото заваля 

като из ведро.

Тръгнах да тичам, но понеже съм по-ско-
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ро непохватна, стъпих в една локва, 

подхлъзнах се и се подготвих психически, 

че ще се забия в калта. Обаче така и не 

докоснах земята. Едно мургаво момче се 

появи от нищото и спря падането ми.

В продължение на няколко безкрайни се-

кунди останахме под дъжда така – той 

ме държеше в ръцете си, а аз гледах с от-

ворена уста онези негови нежни сини очи. 

Накрая той ми помогна да се изправя.

– Добре ли си? – попита.

– Д-да... – заекнах аз, все още полузаше-

метена.

– Ако си се наранила, мога да те при-

дружа до болницата…

Акцентът му го издаде, а аз най-накрая 

се почувствах способна да говоря, без да 

изглеждам прекалено глупава.

– Испанец ли си? Аз вчера пристигнах 
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от Мадрид…

– И как е Мадрид? – попита той с ус-

мивка.

– Прекрасен.

– Като теб.

Стояхме и се гледахме, без да знаем как-

во да направим. Сякаш цялата вселена 

беше спряла! Но накрая дъждът и студът 

ни върнаха към реалността.

– Да те изпратя ли до някъде? – предложи 

момчето. – Изглеждаш неориентирана…

Това ме накара да се замисля, че баща 

ми вече трябваше да е рабрал, че съм из-

лязла, сигурно беше изпаднал в истерия, 

така че започнах да отстъпвам.

– Съжалявам, трябва да тръгвам…

Започнах да вървя към дома, но все пак 

го чух да възкликва:

– Почакай, не си тръгвай! Казвам се То-
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мас, а ти?

Но тогава вече тичах обратно към къщи 

с разтуптяно сърце и огромна усмивка на 

уста.

Когато влязох в кухнята, там имаше 

изненада: изглежда, баща ми вече беше 

намерил нова възпитателка – едно русо 

и много красиво момиче, което се хвърли 

върху мен още щом ме видя, и ме запрегръ-

ща, сякаш се познавахме цял живот.

– Виолета, слава богу, накара ни да се 

притесняваме много!

– Спокойно, този, когото трябва да впе-

чатлиш, е баща ми, а не мен – измърморих 

и се отдръпнах. – Ти си новате възпита-

телка, нали? Извини ме, но трябва да се 

преоблека.

– Казвам се Анджи – представи се моми-
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чето. И преди да успея да изляза от кухня-

та, добави: – Нищо не се оправя с криене, 

Виолета. Трябва да говориш с баща си.

– За какво, като той не ме чува? – избух-

нах. – И майка ми я няма вече да ми помогне…

Изведнъж ми се прииска да заплача. Това 

бяха прекалено много емоции за един ден… 

Предполагам, Анджи забеляза тъгата ми, 

защото се приближи, хвана ме за ръцете 

и прошепна:

– Дори майка ти да я няма и да не можеш 

да говориш с нея, не си сама. Виолета, аз 

съм…

Но преди Анджи да продължи, дойде Ол-

га, която полудя, като ме видя изпокаляна, 

и ме завлачи към душа. Аз наистина имах 

нужда от една хубава баня, така че се 

оставих да ме води. Щеше да има време 

да си говорим с онази странна възпита-
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телка. Каква промяна в сравнение с гос-

пожица Денса!

Тази нощ почти не мигнах, и то не защо-

то бях в ново лего. С това вече бях свикна-

ла! Не, беше нещо друго. Дъждът, който 

удряше по прозорците, ми напомняше за 

Томас – онова момче, което ме беше дър-

жало в ръцете си. Защо не можех да спра 

да мисля за него? Та аз го бях видяла едва 

за няколко минути!

Нашата среща се появяваше в ума ми 

отново и отново и ми се струваше, че все 

още усещах ръцете му да ме прегръщат 

и очите му да гледат право в мен. Спо-

менът за него ме караше да въздишам и 

заспах, унесена от сладка любовна песен, 

която сякаш се роди от собственото ми 

сърце.




