


На Лори, която сама си прави пантите

Не е важно какво знаеш и кога проглеждаш. Важен е 
пътят.
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ПЪРВА ГЛАВА

Джули Сийгъл се втренчи право пред себе си и се зарече 
никога повече да не наема апартамент през Крейгслист. 
Каишката на претъпкания сак се впиваше в рамото ѝ, така 
че го остави върху двата куфара. И без това нямаше къде 
да ги отнесе. Присви невярващо очи срещу рекламата на 
най-вкусното бурито в Бостън, която се мъдреше върху 
примигваща неонова табела. Прочете отново разпечатка-
та от имейла, но без особена полза. Да, адресът беше този. 
Макар да обичаше бурито, а ресторантчето да изглеждаше 
уютно, по всичко личеше, че в едноетажната сграда не се 
помещава тристаен апартамент за студенти. Въздъхна и 
извади телефона от чантата.

– Здрасти, мамо.
– Миличка! Пристигна ли вече? Липсваш на всички ни в 

Охайо. Не мога да повярвам, че вече си студентка. Как е 
апартаментът? Запозна ли се с останалите?

Джули се прокашля и изгледа сърдито равния покрив на 
ресторанта.

– Апартаментът е… проветрив. Всичко е едно голямо 
общо пространство.

– А стаята ти? Много ли е малка? – Майка ѝ звучеше 
притеснена. – Нищо де, пак е по-добре от някое бетонно 
общежитие, нали?
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– Стаята ми? О… хм… ами бих казала, че е доста оскъдно 
обзаведена. – Джули седна върху единия куфар. Изсвистяха 
спирачки и един градски автобус спря точно зад нея. Джули 
трепна.

– Какво беше това? Стаята ти към улицата ли гледа? О, 
господи, да не си на първия етаж? Та това е опасно, Джули. 
Всеки може да разбие прозореца и да влезе. Заключват ли се 
прозорците? Чакай да питам чичо ти. Може би има начин 
да се обезопасят.

– В момента не мога да проверя прозорците, мамо. – 
Очите ѝ започваха да се наливат със сълзи. Какъв кошмар. 
Пристигна в Джамейка Плейн само преди час, а мечтите ѝ 
за славен колежански живот вече попиваха аромат на лати-
ноамериканска храна. – Май изобщо нямам стая.

Майка ѝ притихна.
– Как така нямаш стая? Изпратих първия и последния 

наем, че и депозита, точно както поиска хазяинът. При това 
с банков чек, за бога! На друг ли я е дал?

Паниката в гласа на мама никак не ѝ действаше успоко-
ително.

– На адреса съм. Таксиджията ме увери, че съм на правил-
ното място. Но вместо апартамент тук има ресторант 
за бурито.

– Бурито! Мили боже!
– Знам, да. Няма нищо по-страшно от бурито. – Джули 

се огледа, не знаеше какво да предприеме. – Мамо, какво ще 
правя? – Хич не ѝ се искаше да тревожи майка си, но не можа 
да овладее треперенето в гласа си. Сам-сама в чужд град, без 
да познава никого, седнала върху планина от багаж.

Единственото хубаво в цялата работа бе, че явно не из-
глеждаше странно. Минувачите я подминаваха, без изобщо да 
я погледнат. Беше първата седмица на септември, намираше 
се в колежанско градче, по улицата час по час профучаваха 
микробуси, понесли студенти и безценните им притежания 
към реално съществуващи апартаменти, а не към ресторан-
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ти. Избърса очи и надяна слънчевите очила. Би дала всичко 
да се озове в такъв микробус с тумба приятели.

– Нямам къде да живея. А толкова пари похарчи… Уж 
трябваше да е по-евтино от общежитие. И да не мирише 
на манджа. – Никак не беше приятно да напуснеш дома си за 
първи път, да олекнеш със сериозна сума заради несъщест-
вуващ апартамент и да се окажеш на улицата.

– Остави парите. Не си виновна ти. Нали и аз разгледах 
обявата, стори ми се напълно нормална. Изчакай минутка, 
ще се обадя в колежа да видя дали няма как да помогнат. 
Потърпи още малко. Добре ли си?

Джули подсмъркна.
– Да. Добре съм.
– Не мърдай оттам. Ще ти се обадя след минутка и всичко 

ще оправим.
Джули пъхна слушалките в ушите си и посвети следва-

щите двайсет минути на мрачна музика, чоплене на тъм-
нолилавия лак, нанесен върху ноктите ѝ предната вечер, и 
актуализиране на фейсбук статуса си.

Джули Сийгъл Бостън, Ден 1: Отказвам да го наричам 
„Бобения град“, звучи ми твърде туристическо. Все пак 
съм пълноправен жител на града, нищо че нямам постоянен 
адрес.

От напечения тротоар лъхаше горещина и за момента 
душният град не успяваше да я очарова. Имаше пълното 
право да се отдаде на самосъжаление. Единственото, което 
искаше, бе нормален студентски живот и възможността 
да се наслаждава на лекциите, без да се притеснява, че при-
ятелите ѝ я смятат за откачена, задето обича да учи. Не 
държеше да следва в най-скъпия университет в страната, 
нито в най-рекламираното, най-престижното учебно заве-
дение. Искаше само да не ѝ се налага да крие истинската си 
същност. Хубаво би било най-после да можe да признае, че е 
влюбена в литературата, че ѝ е уютно да се сгуши в легло-
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то с някой учебник и че си умира за оживени литературни 
дискусии в час. Искаше да си има свое местенце, откъдето 
да започне колежанския си живот, и това желание ѝ се стру-
ваше съвсем скромно и разумно.

Нима от Уитни Колидж щяха да оставят една все по-уп-
лашена преселничка от Южен Охайо да се оправя сама из 
бостънските улици? Естествено, винаги можеше да прекара 
нощта на хотел, но далеч по-добре би било да намери трайно 
решение. Все щеше да се намери някой студент, който си 
е променил решението в последния момент и е освободил 
тясно стайче в общежитието, нали така? Може би. От 
друга страна, на вратата на ресторанта висеше обява, че 
търсят персонал – може би случайността ѝ подсказваше, 
че е време да освежи испанския си и да развие интерес към 
националната кухня?

Телефонът не успя да иззвъни дори веднъж и тя вдигна.
– Мамо?
– От проклетия колеж не могат да помогнат. Всички 

учебни заведения в радиус от петдесет километра са в също-
то положение, половината студенти са по хотели. Хрумна 
ми нещо друго. Помниш ли Ерин Уоткинс?

– Съквартирантката ти от колежа? Важната адвокат-
ка? Не знаех, че още сте дружки.

– Не сме. Не сме се чували от години, но в бюлетина на 
випуска четох, че живее в Кеймбридж. Пишеше също, че пре-
подава в Харвард и за късмет, успях да я хвана в кабинета ѝ.

– Господи, ама че неловко. Знае ли за свободен апарта-
мент? – попита Джули обнадеждена.

– Не. Но настоя да останеш у тях, докато намериш нещо 
подходящо. Синът ѝ Матю вече пътува към теб. Дадох ѝ 
адреса. Каза, че кварталът не е безопасен и имаш късмет, че 
още не се е стъмнило. Момчето кара синьо волво и трябва 
да пристигне всеки момент.

– Ясно. Мат. Опасен квартал. Синьо волво. Ако се кача 
в погрешната кола и ме убият и изхвърлят в някоя кална 
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уличка, да знаеш, че много те обичам. И никога не поглеждай 
в третото чекмедже на бюрото ми.

– Не е смешно. Учи в Масачузетския технологичен. Нещо 
свързано с физика. Или математика. Представяш ли си? 
Всъщност нищо странно, че точно Ерин е родила гений.

– Сигурна съм, че е невероятно готин. Направо ми омек-
ват краката, като чуя физика.

– Не ти пробутвам гадже, Джули. Опитвам се да ти на-
меря безопасно място, за да не се побъркам от притеснение.

– Добре, мамо. В такъв случай ще си потърся сайт за 
запознанства. – Джули се изправи и поизпъна тениската си. 
Обърна се към улицата, доволна, че вече има причина да се 
взира с очакване в колите, вместо да се мъчи да не изглежда 
като корабокрушенец. – Кога за последен път си говорила 
с Ерин?

– Преди години. От завършването насам сме се чували 
само няколко пъти. От време на време дочувам по някоя 
клюка. Но приятелствата от колежа остават за цял живот, 
дори да не си говорите с години. Ще видиш.

Тъмен автомобил намали и спря на втора линия до парки-
раната пред Джули кола.

– Мамо, трябва да затварям. Мат пристигна.
– Сигурна ли си, че е той?
Джули надникна към купето и прозорецът се смъкна.
– Мъж с налудничав поглед, розова близалка в едната 

ръка и кървав сърп в другата. Охо! Прави ми знак да се кача. 
Явно е той.

– Джули, престани! – ядоса се майка ѝ. – Представи си 
какво ми е – единственото ми дете е сам-самичко в Бостън. 
Така ми се иска да съм при теб. Разбери дали наистина е 
Матю. Поискай му шофьорската книжка.

– Непременно ще го направя. Ще ти се обадя, ако се добера 
до къщата. Обичам те, мамо.

– И аз теб, миличка. Съжалявам за цялата бъркотия. 
Благодари на Ерин от мое име. Ще се чуем после.


