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Мат е трета година студент в Масачузетския техноло-
гичен институт. Знае много, остроумен е, направо гениален.

Но също така е и голям глупак.

Когато красивата, готина и проницателна Джули се на-
нася да живее при семейството на Мат, защо (защо, по дя-
волите!) му е да се представя за липсващия си брат Фин под 
претекста, че така е по-добре за нея?

В началото изглежда безобидно, докато не се оказва, че 
краткият ѝ престой ще се просрочи. Ситуацията ескалира 
в сърцераздирателна лудост. Мат се влюбва в Джули, която 
се влюбва във Фин.

Въпреки всичко… Мат е правилният човек за Джули. Само 
трябва да я накара да го разбере. Без да ѝ казва истината, без 
да разбие няколко живота. Особено този на сестра му Селест, 
която има най-голяма нужда от Джули.

В Просто любов видяхте Мат през очите на Джули. Сега, 
в Просто Мат, се потопете в света на Мат. Изживейте ис-
торията през неговия поглед, тъгувайте, когато сърцето 
му е разбито, и си позволете да си паднете по неочаквания 
герой в цялата история.
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Двете глави преди началото на Просто любов и седемте, 
разказани през перспективата на Мат, ще ви хвърлят в 
емоционален скок с парашут, за да се приземите на финала 
с новата романтична глава, разказана от гледната точка 
на Джули.
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Бележка на автора: Две от главите, На гости с преспи-
ване и Продължавай, съдържат по-неприкрито сексуални 
сцени от Просто любов (особено Продължавай) и са написани 
по желание на читателите. Не мисля, че биха стояли добре 
в Просто любов, но в тази допълнителна книга, написана за 
почитателите, струва ми се, намират мястото си. Въпре-
ки по-пикантното съдържание сцените са написани с вкус. 
(Поднасям извиненията си на тези от вас, които искаха 
по-разюздани и графични описания.)

Просто Мат е посветена на феновете, които повярваха 
в Мат и се влюбиха в този неочакван герой. Тази книга е за 
вас от Мат, безкрайно признателен (и засрамен), задето се 
превърна в книжно гадже за мнозина.

Също така е посветена на многознайковците по света, 
които най-накрая получават положителното внимание, 
което заслужават. А може би и нещо повече. 

Бележка на българския издател: Част от диалозите в 
Просто Мат са взети от Просто любов. В българското издание 
те са в превод на Елка Виденова.
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ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО
ПРЕДИСТОРИЯТА НА ПРОСТО ЛЮБОВ

Мат Уоткинс може да се види само чрез инфрачервени 
лъчи. 

Фин Уоткинс БИХ ИСКАЛ ДА ОСНОВА СТРАТЕГИЧЕСКИ 
СЪЮЗ МЕЖДУ ЛИЦЕТО ТИ И ЗАДНИКА МИ, ВКЛЮЧВАЩ 
ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛУВАНЕ.

Мат остави раницата си на земята и извади от нея 
бутилка вода. Температурата на връх Вашингтон беше 
под 10 градуса по Целзий и водата бе останала блажено 
хладна. Вече бяха направили едно изкачване за деня и се 
намираха по средата на второто. Мат беше потен и из-
морен, а краката страшно го боляха. Едва за втори път 
обуваше планинските обувки, с които беше в момента, и 
усещаше как по ходилата му са започнали да се образуват 
мазоли. Въпреки това се наслаждаваше на изкачването и 
не би променил нищо. Изпи около една трета от водата и 
прибра бутилката обратно в раницата си. 

– Хайде де! – изкрещя Фин, който беше двайсетина 
метра напред. – Вече минахме през Ветрилото. Да продъл-
жаваме! – Повдигна слънчевите си очила, закрепи ги върху 
косата си и се усмихна. Беше в стихията си. 
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Братята вървяха по източната страна на планината, 
по прочутата пътека през пролома Хънтингтън, която 
водеше до подножието на 250-метрова стена и продъл-
жаваше по стръмните надвиснали скали и тераси на Цен-
тралното дере. По това време на годината маршрутът 
не беше труден, но през зимата неопитният катерач с 
недостатъчно (или неподходяща) екипировка би могъл да 
има сериозни главоболия. Планинските спасители неведнъж 
бяха намирали в района неподготвени туристи. 

Мат и Фин харесваха това изкачване не само заради 
опасността, която допадаше и на двамата. Теренът бе 
разнообразен – вече бяха преминали през големи скали, 
каменисти шубраци и малък поток. Някои участъци, като 
така нареченото Ветрило, представляваха сипеи, покри-
ти с пръст и чакъл, върху които човек лесно можеше да 
се подхлъзне. Даже и на Фин не му се нравеше идеята да 
минава оттам в мокро време, но днес беше сухо и слън-
чево. Предстоеше им да се преборят със стръмнината 
към Отвесната долина – етап на изкачването, в който 
най-важното щеше да бъде да намерят перфектните пук-
натини за ръцете си и да разчитат на висококачествените 
подметки на обувките си. 

Мат потупа брат си.
– Готов съм, да тръгваме.
Фин присви очи срещу слънцето, русата му коса хвър-

ляше отблясъци на светлината. 
– Сигурен ли си? Да поседим за няколко минути. Да се 

насладим на гледката за малко.
Преди Мат да успее да го спре, Фин се настани на една 

скала, заобиколена от туфи трева.
– Пък и ще е добре пак да хапнем. Ето това е храна за 

шампиони. – Измъкна найлонова торбичка с гранола, суше-
ни плодове и парченца шоколад и я подаде на Мат, докато 
ровичкаше за телешката пастърма. 

– Да вземем да навием мама да ни сервира това за вечеря. 
Даже и тя не може да прецака сухата храна за походи, нали?
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Мат седна до брат си и нагласи периферията на шапката 
си така, че да закрие слънцето. 

– Не бъди сигурен. Убеден съм, че е способна и това да 
превърне в безнадеждна гадост. Може например да го пусне 
в блендера и да ни го сервира смляно на прах.

– Тогава по-добре да го вдишаме през сламка! – Фин се 
засмя със силния си заразителен смях. – Да не ѝ даваме 
идеи, че да не вземе наистина да го направи. – Облегна се 
назад на лактите си. – По дяволите, Мати, виж гледката. 
Планините, дърветата, съвършеното небе. Какво повече 
да иска човек?

– Нищо повече – съгласи се Мат. Наблюдаваше брат 
си и напълно осъзнаваше колко дълбоко и безсрамно му се 
възхищава. Фин го биваше едва ли не във всичко и знаеше 
как да се справя със света с непоколебима увереност и чар. 
Притежаваше социални умения, каквито Мат знаеше, че 
никога няма да има. Освен това изглеждаше изнервящо 
прекрасен, а пълната му неспособност да осъзнае липсата 
си на недостатъци, го правеше още по-привлекателен. И 
това важеше дори за дреболии – като например това, че 
туристическите панталони му стояха готино, докато 
Мат изглеждаше като във всеки друг чифт. Всичко това 
беше едновременно очарователно и вбесяващо.

Лицето на Фин се беше зачервило от студа, което до-
пълнително засилваше излъчването му на жизнен и здрав 
човек. 

– Ясно ми е, че този маршрут е доста лесен. Дано нямаш 
нищо против. 

– Хич даже. А защо го избра? Можем да го минем и насън.
– Просто… ми се прекарваше време с теб. Труд-

но е да си говорим, докато летим с делтапланер.  
Фин сви длани на фуния пред устата си.

– Маати! Какво ставааа?
– Добре де, разбрах те.
– Та, братле, разкажи ми за тази твоя приятелка. По-

следна година в гимназията си, имаш момиче, което да те 
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навестява тайно нощем у дома, а аз не живея там, за да 
ти пазя гърба. Как се справяш?

Мат забели очи.
– Всичко е наред. Много добре знам кои стъпала скърцат 

и как да мина покрай стаята на нашите, без да чуят. 
– Добре съм те научил. – Фин очевидно беше доволен. – 

Сега да поклюкарстваме. Все още не съм се запознал с това 
прекрасно създание, знам за нея само, че се казва Елън и иска 
да влезе в Йейл следващата есен.

– Правилно знаеш. 
– И как се запознахте, влюбени гълъбчета? – Фин из-

пърха с мигли. 
– Избраха ни за консултанти в кръжока по молекулярна 

биофизика и биохимия. Хората си избират допълнителни 
предмети за по-добра автобиография, така че трябваше 
да им преподаваме два пъти седмично.

– Блестящо. Давай сега нещо по-вълнуващо. Разкажи ми 
за нея. Забавна ли е? Обичаш ли я? – Фин килна глава на една 
страна и произнесе следващите думи, като натъртваше 
на всяка поотделно: – Правите. Ли. Любов? 

– Иска да запише Науки за жените, пола и сексуалността, 
ако това отговаря на въпроса ти.

– Не, не отговаря. Това означава или че е твърде при-
теснена да го направи, затова само чете за него, или… 

Мат се усмихна.
– Не е притеснена.
Фин се просна обратно на земята и потърка очи.
– Божичко, малкият ми брат извършва безсрамни дейст-

вия с момиче, за което не е женен! Нито даже сгоден! 
Отвратително! Защо не ми каза по-рано? Може би щях да 
успея да предотвратя това долно поведение. Аз съм вино-
вен. Никога няма да си простя, че те оставих да загубиш 
девствеността си, преди да пораснеш достатъчно.

– Млъквай, Фин. Ти си вършил безсрамни действия с 
доста момичета. Пък и съм почти сигурен, че някои от 
нещата, които си правил, са нелегални в някои щати.


