Ще те чакам
Джей Лин

Превод от английски Е лка Виденова

Книгата се издава под това лого, запазена марка на „Егмонт България“.
Всички права запазени. Нито книгата като цяло, нито части от нея
могат да бъдат възпроизвеждани под каквато и да е форма.
Оригинално заглавие Wait For You
Copyright © 2013 by Jennifer L. Armentrout
All rights reserved.
Превод Елка Виденова
Редактор Ваня Петкова
Коректор Ваня Петкова
Издава „Егмонт България“ ЕАД
1142 София, ул. „Фритьоф Нансен“ 9
www.egmontbulgaria.com
Отпечатано в „Инвестпрес“ АД, София, 2014
ISBN 978-954-27-1245-9

Ще те чакам
като пълна идиотка аз отскочих назад уплашено. Нямаше как да
ме види. Всички лампи в апартамента ми бяха изгасени.
Присмях се на себе си, после наострих уши, понеже чух звук
на затваряща се врата откъм коридора.
Заля ме чувство на облекчение и мускулите ми, които до този
момент непрекъснато се изопваха, най-после се отпуснаха. Гледката на Кам с друго момиче ми подейства много... здравословно.
Напълно потвърди факта, че Кам бе очарователен, безобиден
флиртаджия, който обича да раздава курабии на симпатични
момичета и си има домашна костенурка на име Рафаел. Така че
всичко бе чудесно. Съвсем приемливо. С такава ситуация можех
да се справя, тъй като намеците на Бритъни и Джейкъб бяха успели да събудят известен смут в душата ми.
Можеше пък двамата с Кам да станем приятели. Това напълно ме удовлетворяваше, понеже би ми било приятно да имам
повече приятели... както едно време.
Но когато си легнах и зяпнах тавана, за миг, за съвсем кратък
миг, се зачудих какво би било, ако интересът на Кам към мен все
пак бе от по-друго естество. Какво би било да знам, че изпитва
такива емоции. Да ми се завива свят от вълнение всеки път, когато ме погледне или пръстите ни случайно се докоснат. Какво
би било да имам такива чувства към него, или пък към когото и
да било. Да тръпна в очакване на срещи, първи целувки и всичко
останало. Обзалагах се, че щеше да е доста приятно. Съвсем като
преди.
Преди Блейн Фицджералд да ми отнеме всичко.

P
В четвъртък сутринта небето се оказа затиснато от буреносни облаци и по всичко личеше, че студентското градче бе обречено на дъждовен, гаден ден. За щастие, имах да изтърпя само
два предмета, така че, преди да тръгна, грабнах една блуза с ка-
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