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Глава единадесет
Гледам в тези изумителни зелени очи и се питам защо не
съм ги забелязала досега. И тогава се сещам – защото Хардин
дори не си бе направил труда да ме погледне в очите. Досега.
Красиви, дълбоки, изненадани очи. Той хваща ръката ми и ме
дърпа.
– Не ме докосвай! – извиквам и се опитвам да освободя ръката си.
– Плакала ли си? – пита с любопитство. Ако вече не го поз
навах добре, бих си помислила, че е загрижен за мен.
– Просто ме остави на мира, Хардин!
Той застава пред мен и високото му тяло блокира пътя
ми. Не съм в състояние да търпя игричките му повече. Не и
тази вечер.
– Хардин, моля те, ако има поне грам човещина в теб, остави ме на мира. Просто си спести за утре сутринта коментара, който предполагам, че ще направиш. Моля те.
Не ми пука колко жалка звуча, не ми пука дали усеща отчаянието и срама в гласа ми. Просто искам да ме остави, да се
махне от мен.
За секунда по лицето му преминава сянка на объркване. Гледа ме и не казва нищо. След малко отваря уста и думите излизат с много равен и премерен тон:
– Можеш да спиш в една от стаите тук, на този етаж.
Там сложих Стеф.
Чакам да каже още нещо, но той мълчи. Просто ме гледа.
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