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така че мислите є поеха пак в друга посока. Беше наисти-
на лудост, че тя се чувстваше силно свързана с Люк, и то 
за толкова кратко време. Преди една седмица щеше да се 
изсмее на всеки, който є кажеше, че ще преспи с някого 
само 48 часа, след като са се запознали. От друга страна, 
баща є цял живот є беше разказвал как беше избягвал 
сериозна връзка цели 29 години наред, докато накрая не 
срещнал майка є и не се влюбил в нея още на първата 
среща. Двамата бяха щастливо женени цели 30 години, а 
потайната усмивка на майка є я караше да мисли, че като 
се имат предвид тогавашните порядки, родителите є ве-
роятно също се бяха събрали прекалено бързо. Май беше 
заложено в гените є.

Образът на Люк просто не излизаше от главата є. Тя го 
виждаше усмихнат, после сериозен, след това страстен и 
нежен. Той я държа цяла нощ в прегръдките си и я успо-
кои. Тя се засмя горчиво. Тя беше лекарят, а той – пациен-
тът. Беше приятелка с братята Казим, а той – техен враг. 
Въпреки това той обърна всичко наопаки и си проби път 
до сърцето є. Нито веднъж не беше забелязала в очите му 
страх или несигурност.

Години наред животът є беше подреден и нищо не є 
липсваше. Лъжеш! Ясмин не се вслуша във вътрешния си 
глас, а той твърдеше нещо съвсем различно.

Тя нямаше нужда от мъж, но искаше Люк. Разликата 
беше малка, но значителна. Ясмин реши, че може да при-
еме това заключение без проблем.

– Иде ми да убия някого! Как можа да ми се случи 
всичко това!

Ето че отново си говореше сама. Тя стисна здраво вола-
на и въздъхна. Още 20 километра, след това щеше да спре.

В този момент тя видя първия пост, който се състоеше 
от два пикапа, паркирани насред пътя. Мъжете я разпоз-


