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къв отчаян вид, с какъвто неотдавна тя бе стояла там. В 
очер танията на отпуснатите є рамене и сведената є глава 
се усещаше дълбока печал и безизходица. Като чу шума, 
Мати се извърна и се усмихна, но усмивката не докосна 
очите є. Погълната от собствената си скръб, Ели не забе-
лязваше нищо наоколо, но сега внезапно осъзна, че Мати 
не е на себе си в последно време. Тя си даде дума да си 
изясни какво тормози сестра є, но най-напред трябваше 
да измисли начин да предупреди Ерик.

Смътните очертания на плана започнаха да изплуват 
в главата є. Той беше много рискован и свързан с крайна 
опасност.

– Какво се е случило? – попита Мати и пристъпи към 
нея.

Ели срещна загрижения поглед на сестра си и тежест-
та на изминалите два месеца се стовари отгоре є с пълна 
сила. Не є се искаше да обременява Мати, но без нейната 
помощ нямаше да се справи сама.

Ели си пое дълбоко дъх и произнесе:
– Нуждая се от помощта ти.
 
Ерик Максорли, човек, славещ се със своето неизмен-

но добро настроение, напоследък постоянно изпадаше в 
най-мрачно разположение на духа. Даже и хубавичката 
девойка, седнала в скута му, не успяваше да го излекува от 
болката му, при все че даваше всичко от себе си.

Той беше съсипан. Беше омагьосан от девойка с коп-
ринени черни коси и искрящи лешникови очи със зелени 
петънца в тях. Тя го преследваше денем и нощем и във 
всяка проклета минута от живота му.

Той не бе могъл да я забрави. Даже напротив, споме-
ните му за нея бяха станали още по-отчетливи – ярък кон-
траст с всичко, което е било преди и след нея. Нито една 




