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САМО ЕДНА ТАЙНА 

– Скоро ли? Мислех, че токущо си се прибрала оттам.

– Още доизглаждаме подробностите, но ще е преди ля

тото.

Хм. Изведнъж му бяха поставили краен срок. Не че щеше 

да е проблем за него. Обля го вълна от възбуда. Точно това 

обичаше – прелюдията, това беше найхубавата част. А сега 

тя несъзнателно беше вдигнала залога. Изабел несъмнено 

бе една от найпривлекателните жени, които е преследвал. 

Да, тази пролет се очертаваше като наистина вълнуваща. 

Пък и се беше оказало приятно да почете през уикенда, да 

си размърда мозъка. Всъщност любовта му към ученето бе 

една от найдобре пазените му тайни.

– И така, Александър де ла Грип, роден на първи януари 

осемдесет и шеста, дошъл по спешност – прочете Изабел 

от екрана на компютъра и го изгледа скептично. – Не из

глеждаш тежко болен.

Той є показа ръката си.

– Нараних се при пренасянето на кашоните.

Тя се взря, без да се навежда към него.

– Къде поточно?

– Не виждаш ли? Имам рана.

– Заради тази драскотина ли си записа час? При мен?

– Мога да бъда много убедителен, ако се постарая.

– Не се съмнявам. Но на това и сестрата можеше да сло

жи лепенка. А доколкото виждам оттук, и рецепционистка

та щеше да се справи.

– Трябва да кажа, че изпитвам известно разочарование. 

Представях си как ще превържеш раните ми, ще се грижиш 

за мен и ще ми съчувстваш. Няма ли поне да ми пипнеш 

челото? Сигурна ли си, че си истински лекар?


