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Книга Перша Юлія Ларосса

Сім’я Ескалант. Злата

Пролог

Іспанія, Барселона, наші дні

Чорний «Mерседес» з маленьким прапорцем Сполучених Штатів, на капоті, мчав по дорогах
столиці

Каталонії. Він невпинно наближався до будинку, що американському аташе Гаспара Алі
Капура надав король

Іспанії Фердинанд IV.

М’яке погойдування автомобіля трохи заспокоювало мене, як й затишний зимовий краєвид за
вікном. Ну ось, я

повернулася в місто. З кожним провулком, будинком або парком мене пов'язували якісь
спогади й

переживання. Вірніше, не мене. А дівчину, зовсім іншу - життєрадісну, безтурботну, незайману.
З нею в мене

було спільне лише одне – ім'я. Мене, минулу і нинішню звуть також Злата Бронських...

- Як ти, мила? - запитав Гаспар і узяв мене за руку. - Та ти зовсім змерзла!..

Я вдячно посміхнулася своєму нареченому, коли він став гріти мої холодні руки теплим
диханням. Не тільки

за тепло дякувала я йому, а за ту доброту і терпіння, що так щедро дарує мені. Він єдиний
гідний чоловік у

моєму житті. Ніхто і ніколи не зрівняється з ним! Навіть батько...

- Боїшся? – знову повів мене від самотніх думок Гаспар.

Я зустрілася з допитливим поглядом темно-зелених очей і спробувала приховати від його
проникливості свої

думки:

- Просто не особливо рада знову бути тут. Ця країна мене гнітить... минулим.

- Золотко моє, але я ж пообіцяв тобі – пробудемо тут зовсім трохи і відразу поїдемо додому!- він
погладив мене

по блідій щоці. – До того ж, тут тебе чекають не тільки погані спогади! Ти, нарешті,
зустрінешся з тіткою,

побуваєш на весіллі друзів! І я обіцяю тобі море, ні! Океан, нових вражень, яскравих і гарних!
Один лише мій
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друг чого вартий!

Я мляво посміхнулася:

- Добре, постараюся не думати про минуле.

- Тільки на цей раз, сильно постарайся. Домовилися?

- Так.

Гаспар притулився губами до моєї руки, і я відвернулася до вікна автомобіля, що мчав
вулицями грудневої

Барселони.

Початок зими, але на диво, було досить холодно. Йшов сніг. На вулицях як завжди
багатолюдно. Життя

вирувало! За це Іспанію я й полюбила – адже як би погано не було, іспанці завжди вміли
веселитися і радіти

життю. Треба брати з них приклад. Правда, мені спочатку треба позбутися пам'яті...

- Ти повідомила тітці про наше раннє прибуття? - знову врятував мене від гірких думок Гаспар.

- Так, сьогодні вона нас чекає з візитом.

Я згадала усміхнене обличчя своєї єдиної родички, і моє серце наповнилося теплом. Ах, люба
тітонько!

- У нас дуже багато справ! Треба обов'язково встигнути на благодійний бал. Там ми, до речі, і
зустрінемося з

Алексом! – Гаспар підбадьорливо підморгнув мені.

1

З тих пір як він пов'язав свою долю зі мною, він те і робить, що підбадьорює, підтримує,
веселить і любить

мене. Я - його тягар, ярмо у нього на плечах! За що він любить мене?!

– Я так хочу, щоб дві моїх найближчих людини познайомилися і були поруч зі мною, - мрійливо
продовжував

Гаспар. – Ну і ще, щоб цей самозакоханий задирака луснув від заздрості, побачивши яка
красуня, погодилася

стати моєю дружиною!

- О, Гаспаре! - я посміхнулася. – Хвалитися і лестити тобі точно не до лиця!

- Звичайно, адже я ніколи цим не займаюся! – він променисто посміхнувся і, притягнувши мене
до себе,
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поцілував у лоб.

Я, трохи зніяковівши, втягнула шию і вткнулась підбородком в хутряний комір, що прикрашав
моє зимове

пальто, темно-червоного кольору.

Раптово машину різко труснуло. Почувся крик, скрегіт. Через кілька секунд і пару замети в
сторону, які не на

жарт мене налякали, авто з гуркотом зупинилася і дало крен вправо.

- Злато, ти в порядку? - схвильовано запитав Гаспар.

- Так, - відповіла я, приходячи в себе і намагаючись виглянути у вікно. – Що це було?!

- Думаю, аварія...

Його охоронець махнув рукою, даючи зрозуміти, що можна виходити.

- Посидь тут, я зараз! - та Гаспар вийшов.

Кілька хвилин я слухала гнівний тихий голос аташе і водія, що звучав винувато. Зрідка лунав
незнайомий

стривожений голос, швидше за все, основного винуватця цієї несвоєчасної зупинки.

Двері «Мерседеса» відкрилася, і в отворі з’явилося обличчя Гаспара з коротко підстриженою
чорною

бородою:

- Мила, потрібно виходити. Поломка серйозна, доведеться пересідати.

Холодне повітря злегка обпекло моє обличчя, коли я, спираючись на руку нареченого, вийшла
на вулицю.

Ласкавий сніжок став вкривати нас своїм білим покривалом. Він, наче, так само як і я, радів
нашої зустрічі.

- Нудьгувала за цією погодою. - Промовила я свої думки вголос, і підняла обличчя до неба,
бажаючи відчути

дотик холодних сніжинок.

Мені трохи полегшало на душі. Ніби я приїхала в своє рідне місто.

- Радий, що ти знайшла в цьому щось приємне! - почав було Гаспар, трохи пом'якшуючись, коли
навколо

метушилися винуватці події, безрезультатно намагаючись виправити ситуацію. – На відміну, від
мене!

Його багатозначний натяк, адресований водієві і власникові продуктового фургона, був
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перебитий гучним

вигуком, від якого здригнулися всі: я, Гаспар, винуватці аварії і люди, які проходили поруч.

- Гасе?! Ти, чи що?!

Поруч з нами різко загальмував чорний лімузин зі значком на капоті «Лексус».

Очі Гаспара в одну мить здивовано розширилися і радісно заблищали:

- Не може цього бути...

2

Всі разом ми повернулися в бік майже бойового кличу. Далі відбувається щось невимовно-
захоплене. Чоловік

у солідному чорному костюмі вискочив з машини, а Гаспар рвонув до нього на зустріч з
криком: «Ах, ти,

негіднику! Алекс!».

Я мимоволі усміхнулася, радіючи такому щирому прояву почуттів. Я була рада за Гаспара,
адже сама не можу

зробити його настільки щасливим. Добре, що є люди, які здатні на це...

Насолоджуючись видовищем, я слухала розмову давніх друзів, і ловила себе на думці, що
низький тембр

голосу Алекса здавався мені знайомим.

Мене відволік звук, що сповістив про нове повідомлення на моєму мобільному телефоні. Це
була Марі, моя

близька подруга. Вона питала, як я ставлюся до рукавичок для плаття подружки нареченої.
Посміхнувшись, я

швидко написала відповідь, що довіряю її смаку повністю і побіжно згадала, що на подругу
чекає сюрприз.

- Слухай, ти ж повинен був прилетіти тижнем пізніше! – радісно вигукував Алекс.

- В останній

момент поїздка в Алжир відклалася! А ти не радий?!

- Звичайно, ж ні! Бачиш, який сумний? - жартівливо підчепив Гаспара незнайомець.

На що у відповідь той замахнувся. Алекс ухилився і вони, розсміявшись, знову обнялися,
поплескавши один

одного по спині.

Щось знайоме було в цій людині. Я бачила його зі спини і не могла зрозуміти, кого він мені
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нагадує.

Я прожила тут багато років, не дивно, що ми могли з ним зустрітися. Тим більше, що він
колишній студент

Університету Барселони, де колись навчалася і я. Правда всього лише півтора курсу. Хоча
судячи з його одягу і

автомобілю, він обертався у вищому світі.

- До речі, дозволь, нарешті, представити тебе своїй нареченій!- гордовито сказав Гаспар і
вказав в мою

сторону.

- Ну, ходімо, ходімо! – і той ступив до мене, потираючи руки.

Але Гаспар зупинив його, грюкнувши по плечу:

-Е-е-е, а ти нас ні з ким познайомити не збираєшся?!..- він кивком голови вказав на красиву
блондинку, яка

тільки що вийшла з авто друга.

О, як мило! Здається, він зовсім забув про свою супутницю. Виходячи з цього, я зробила
висновок: Алекс той

ще бабій. Для нього ця дівчина чергова іграшка! Мені він не сподобався вже зараз.

Втрьох вони подалися в мій бік.

Я непомітно поглянула на своє вбрання, перевіряючи чи все в порядку.

Гаспар підійшов перший, і радісно посміхаючись, владно обійняв мене за талію.

- Дозвольте вам відрекомендувати, дон Ескалант, мою кохану наречену - сеньйориту Злату
Бронських!-

урочисто вимовив він.

У цей момент мій слух обпік пекельний вогонь. О, ні! Не може бути!..

Я здригнулася і навіть трохи хитнулась, мало не впавши.

- Тільки не здумай знову пускати в хід свої замашки Дон Жуана! – тим часом продовжував
жартувати Гаспар,

який нічого не підозрював.

Мій різкий погляд впився в обличчя, яке спливало в моїх снах протягом трьох років.

3

Так. Безсумнівно, це він. Чоловік, який власноруч зробив першу сходинку моєї драбини лиха і
болю. І він
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виявився другом мого рятівника. Він – Віктор Олександр Ескалант. Алекс...

Він дивився на мене, повільно проводячи по обличчю звуженими чорними очима.

Мені стало погано, але я не подала виду. Всього лише пару секунд він вивчав зміни в моїй
зовнішності, потім

знову подивився в очі і обпік презирством. Але пройшла ще мить, і його обличчя виражало
абсолютну

байдужість.

Я опустила погляд.

Гаспар тим часом продовжував старанно жартувати в адресу свого друга. Так увійшов до смаку
й навіть не

помітив, що його «близькі люди» не дотримувалися простої формальності при знайомстві: ні я,
ні він не

подали руку один одному. Хоч в чому-то ж мені повинно було пощастити?!..

Зате блондинка, яку Віктор представив як Эллісу Мартін, все помітила і з неприхованою
цікавістю

видивлялася на мене. Звичайно ж, вона прекрасно пам'ятала той страшний скандал. Тоді
видання Мас-медіа

зірвали джек-пот, перемиваючи мені кісточки! В цій країні мені б не допомогла зміна прізвища.
Хіба тільки

пластична хірургія...

- ... так ось, як бачиш, пошкоджено колесо... - десь далеко лунав радісний голос Гаспара.

Вони про щось говорили, але я не могла розібрати слів. Мені було дуже гидко. Нудота
підступала до горла.

Хотілося плакати. Але я не могла дозволити собі таку розкіш. В голові тільки одна думка
гуркотіла ритмом

відчаю: «Чому?!».

Наче в тумані я почала усвідомлювати, що Гаспар беручи мене за руку, садовить в автомобіль
Ескаланта.

Поступово до мене почало доходити, що він запропонував допомогу Гаспару в прибутті додому.

Він його друг. Його близький друг. Людина, яка очорнила моє життя - вірний друг тому, хто
намагається його

хоч якось повернути в колір.

Я крадькома глянула на свого нареченого.
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Він був щиро щасливий, просто світився від задоволення спілкуватися зі своїм старим
товаришем. Ніжно

стискаючи мою крижану руку, він і не підозрював, що його друг - це той чоловік, ім'я якого він
намагається у

мене вивідати купу часу.

Чи варто називати його тепер?..

З неймовірним зусиллям я зважилася подивитися на одного зі своїх мучителів. Він впевнено
сидів у своїх

рухомих апартаментах, розчулено посміхаючись і повністю ігноруючи мій погляд і мене в
цілому.

Ні, говорити я не буду. Адже це поставить Гаспара перед тяжким вибором. Він дуже чекав
зустрічі з ним,

тішився, сподівався і раптом...

Ні за що не зроблю цього! Нехай все залишається в таємниці.

Я відвернулася до пейзажу вулиць Барселони, що пропливали мимо.

Блондинка продовжувала свердлити мене поглядом і це дратувало. Колишня Злата не стала б
терпіти подібне,

але тепер, я байдужа до таких витівок. Життя навчило.

- Так, звичайно! Ми також збираємося бути там!- радісно вигукнув Гаспар і повернув мене на
землю. – Після

візиту до тітки Злати, ми одразу поїдемо на бал.

- Чудово, друже! Думаю, там ми і договоримо! – блондинка самовдоволено захихотіла, коли
Ескалант

притягнув її до себе і поцілував у губи.

4

Яка вульгарність!

Я мимоволі знову подивилася на нього. На цей раз він дивився прямо на мене. Мої очі
виражали лише огиду і

презирство. Не знаю чого більше. Погляд мерзотника виблискував злістю. Він ненавидів мене.

Як би сильно я не намагалася, але думки все також дуже легко поверталися до минулих подій
життя. Серце в

грудях стискалося від болю.
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Коли ж все почалося? Цікаво, яким саме ранком я прокинулася, навіть не підозрюючи,
наскільки моє життя

незабаром змінитися?..

Я прикрила очі і знехотя, віддалася спогадам. Намагалась пригадати, чи радше, визначити,
який саме день став

переломним у моєму житті...

Розділ 1

Дочка політика

Рідний дім.

Східна Європа. П'ять років тому.

З моменту мого народження і по цей день, мені дарують материнську любов два серця. Кожен у
своєму світі.

Одне належить моїй мамі, а друге – її рідній сестрі.

Двадцять п'ять років тому, дві юні іспанки приїхали до чужої країни студентками по обміну.
Одна з них

зустріла молодого аспіранта, закохалася і більше не

повернулася на батьківщину. Так, утворився міцний

сімейний союз моїх батьків, який тривав вісімнадцять років.

Мамине серце перестало битися, коли мені було чотирнадцять. Рак нікого не шкодує,
забираючи життя

близьких і рідних нам людей. Для нашої сім'ї це стало важкою втратою. З батьком ми лишилися
одні.

Він грав дуже поважну роль у політичному житті країни, тому пропадав на роботі або у себе в
кабінеті. При

мамі він частіше з'являвся вдома, але після її смерті, від горя поринув в роботу з головою.
Лише іноді

«виринав» щоб спробувати внести свій внесок у моє виховання. Але чим більше він старався,
тим сильніше я

впиралася і в результаті - конфлікт. Мама завжди говорила, що характер у мене в батька. Тепер
я це розумію, як

і те, що ми не могли прийти до єдиної думки, так як були однаково вперті й горді.

Моя улюблена тітка, молодша сестра моєї покійної матінки, Тесса Торесс - вдовуюча баронеса
Вальверде.
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Дивно, чи не правда? Справа в тому, що тітонька полюбила молодого барона, а він відповів їй
взаємністю.

Вони одружилися і незабаром – ми поріднилися з сучасними аристократами. Наша сім'я часто
гостювала в

будинку тітки, а вона з чоловіком приїжджала до нас. На превеликий жаль, дітей у них не було.
Вся її

материнська любов і турбота, віддавалася мені.

Коли я осиротіла, було прийнято рішення про моє подальше навчання в одному з кращих
університетів Іспанії,

в Барселоні. Іспанська, для мене, друга рідна мова з часів сказаного першого слова. А
отримувати освіту в

подібному ВУЗі і жити під одним дахом з люблячою тіткою, на той момент були моїми
мріяннями, що збулися.

Добре пам'ятаю той ранок, коли батько запросив мене до себе в кабінет, щоб повідомити
несподівану новину.

Вірніше, його черговий наказ.

Я щойно повернулася з кінної прогулянки до берега річечки, що протікала поряд з нашим
будинком. Довелося

встати мало не з світанком, що було для мене надзвичайною трагедією. Вдень повинен бути
випускний іспит у

танцювальній школі, а я до нього абсолютно не підготовилась. Що відвернуло мене від цього,
чесно кажучи,

вже не пам'ятаю. На те у мене могла бути маса цікавіших справ, ніж вивчення ненависних
мною танцювальних

па.

До чого ж глобальними, здавалися на той момент проблеми, що спіткали мене!

5

Я гірко посміхнулася, згадуючи, як входила в кабінет батька, насупившись і всім своїм
виглядом висловлюючи

впертий незламаний дух.

Якщо б я знала, що в цей день, бачу батька в останній раз! Якби можна було повернути час
назад, пережити

цей момент ще раз!

Я би обійняла його, погладила темне волосся зворушене срібною сивиною, поцілувала
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набурмосений лоб і,

поклавши голову на його плече, просиділа б так до самого від'їзду.

Тисячі разів я переглядала в пам'яті моменти нашої останньої зустрічі. Мені здавалося, я
пам'ятаю все: його

тяжкі зітхання, похмурий погляд, скрип ручки на папірці, коли він розмашисто щось пише,
сонячних зайчиків

на його столі...

Тоді ми говорили в останній раз. Ми посварилися, що було звично для нашої сім'ї. Батько
наказовим тоном

повідомив про моє незапланований і терміновий від'їзд до Іспанії, навіть і не пояснивши причин
такого

поспіху. Адже ми планували мій вступ до Університету Барселони тільки через півроку. На всі
мої запитання

відповідав неохоче або просто ігнорував. Не сказав він мені і про терміни перебування
закордоном.

Я пішла, грюкнувши дверима. Проплакавши кілька годин, все ж таки зібрала речі і поїхала,
навіть не обнявши

на прощання батька.

Як і для кожної родини, втрата близької людини - це важке випробування. Але ми його,
напевно, не пройшли.

***

У той час я була абсолютно безтурботною і від цього несвідомо щасливою сімнадцятирічною
дівчиною. Тепер,

я це ясно розумію. Моє життя було таким ж, як і у всіх. Складалося в основному з навчання,
якихось захоплень

і посиденьок з друзями. Хоча ні, скоріше зі знайомими. Адже друг, це дуже важливе звання
людини, що

потребує перевірки тривалим часом.

За свої сімнадцять років вперше мені захотілося по-справжньому емоційно зблизитися лише з
парою

одноліток з Іспанії - Марією Ріверо і Адріаном Еспехо.

Марія була дочкою з графської родини, з якої дуже дружила тітка. Вона красива дівчина з
штучно освітленим

локонами і карими очима. Настільки мила і проста у спілкуванні, що мені було набагато
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комфортніше саме з

нею, ніж зі своїми землячками.

Що ж стосується Адріана або коротко «Ейд», він не був з родини дворян. Його батько був
відомим і

талановитим ученим-математиком, якого шанували і поважали практично у всіх колах
суспільства. Від того він

і брав надто розумний вигляд і таку ж поведінку. Високий худорлявий хлопець, з копицею
скуйовдженого

волосся каштанового кольору та темно-сірими очима. Якщо б він не носив контактні лінзи, а
окуляри і

одягався не настільки стильно, то був би схожий з нашими так званими «ботаніками».

Ми втрьох навчалися на другому курсі в «Universitat de Barcelona», коротко УБ. Я з Марією на
філологів, ну а

Ейд, зрозуміло, на математика.

Повертаючись до пошуку ключового моменту в житті, я перегортаю спогади, немов сторінки
колись

улюбленої книги. Мені згадалася перша трагічна глава моєї барселонської історії, що тоді ще
не мала жодного

натяку на драму. А

навпаки, набувала наївну, казкову, романтичну лінію. Та незабаром зруйнувалася швидше

пісочного замку, що облила приливна хвиля...

Літнє сонце наближалося до заходу, коли я зупинила тітчин «Сіат» біля ганку заміського
особняка батьків

Марії в елітарному районі Саррія. Сьогодні на честь її дня народження заплановані
розважальні заходи,

розтягнуті на весь вікенд.

6

Я вихором злетіла по сходинках. Я спізнювалася, що було вкрай рідко і моторошно мене
дратувало. Тітонька

страждала мігренню. Мені необхідно було дочекатися лікаря, щоб переконатися, що все в
порядку, і немає

ніякої загрози для здоров'я моєї улюбленої родички.

Все ще переживаючи з цього приводу, я мимохіть згадувала умовляння і переконання тітки
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поїхати на вечірку.

Адже вона мріяла видати мене заміж за іспанського хлопця, щоб назавжди утримати в цій
країні. І на це у неї

було попереду ще чотири роки – поки я вчуся.

У мого батька були цілком протилежні наміри. До того ж, він недолюблював мою життєрадісну
тітку і

неодноразово, досить прозоро натякав: «...зв’яжешся з іспанцем, то доучуватися будеш в
кулінарному ліцеї на

батьківщині».

А ось в особі Марії, Тесса знайшла соратника в цій справі і вже рік, вони все підбирали мені
«принца». Кожен

раз, підлаштовували якісь «випадкові» зустрічі, знайомства з гідними, на їхню думку,
кандидатами.

Але я стійко все це терпіла і не йшла на поводу, насміхаючись над їх спробами. Я палко любила
свій будинок,

мріяла про кар'єру вченого філолога і ніякі «принци» мене не приваблювали, навіть якщо вони
і були в

буквальному сенсі принцами.

Тільки-но я увійшла в хол будинку Ріверо, як вже летіла назустріч Марі з щасливою посмішкою
на

витонченому обличчі, обрамленого світло-золотистими кучерями. Дуже не властиво для дочки
графа і графині

Іспанії!

- Як круто, що ти, все ж, вирішила приїхати!- защебетала подруга.

Після того як я щиро привітала її з святом та вручила свій подарунок – виготовлену вручну
шкатулку для

прикрас. Примітивно? Але ще чим можна здивувати молоду дочку з сім'ї сучасних
аристократів?!

- Чесно кажучи, це тітонька мене переконала, - зізналася я, коли ми під руку попрямували у
відведену мені

кімнату. - Але я все ще переживаю...

- Ні, ні! Пам'ятай всі думки приходять в життя рано чи пізно...

- ... тому, я думаю тільки про хороше! – автоматично доповнила я, улюблене повчання Марі.
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- Ось-ось! – засміялася вона. - І у мене є для тебе сюрприз!

Я так і знала!

- Дай-но вгадаю – чергове побачення з яким-небудь спадкоємцем графського титулу?

- Ну, вже ні за що! Після того як ти посадила на самого норовистого коня сина барона
Альфредо Гальєго. І той,

промчав на ньому галопом милю, мало не посивів у двадцять років, ми з Тессою поставили
хрест на цьому!

- Хто ж знав, що він до смерті боїться коней?!- стримуючи посмішку, виправдовувалася я.

- Мила моя, - зітхнула Марі, зупиняючись навпроти дверей в мої покої. – Про це знають всі
після того як він

втратив свідомість, коли твій кінь вирішив понюхати його піджак!

Ми разом посміялися і, взявши з мене обіцянку, зібратися якомога швидше, іменинниця втекла
до гостей. Я

увійшла в кімнату, яка буде мені належати кілька найближчих днів. Вікенд обіцяв бути
чудовим. Того разу

інтуїція підвела мене вперше.

Розділ 2

Це не доля

Свято, влаштоване на честь дня народження коханої і єдиної дочки графа і графині Ріверо був
призначений на

сім годин вечора. На початку, планувалися розважальні заходи, такі як стрільба з лука і
револьвера, кінні

7

змагання (це і був сюрприз для мене від Марі). А після, виступ дуже популярної іспанської поп-
групи «Джо-

бенд», від якого Марія сходила з розуму.

На наступний день, вечірка повинна переміститися на пляж. І все це під прицільним поглядом
професійних

фотографів. Деякі фото потрібно буде доправити в кілька видавництв преси. Звіт про подібні
заходи

обов'язковий. Загалом, все у кращих традиціях сучасної аристократії.

Я поспіхом привела себе в порядок і глянула на своє відображення у величезному дзеркалі
перед тим, як вийти
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з кімнати.

Сірі очі з нафарбованими віями, темно-русяве волосся трохи нижче лопаток – я рідко їх
завивала або вкладала,

темно-рожева помада і трохи рум'ян - усе як зазвичай. Ось тільки легкий загар від іспанського
сонця в новинку

для мене і був дуже до душі. Змінився трохи і мій стиль – я стала більш розбірлива в одязі,
воліла натуральні

тканини, пастельні кольори і жіночний крій.

В той вечір я одягла ніжно-лілове плаття в підлогу і взуття на низькому ходу. Довершуючи
образ, я бризнула на

себе улюблений аромат від Діор «Міс Діор Шері».

Насправді, моя особистість дуже нудна, за нинішніми мірками сучасності. Подібні думки мене
долали в той

час дуже активно. Не збігаю на побачення до хлопців, не показую свій бунтарський дух з
приводу відмови

батька купити мені останній моделі «Айфон» або рожевий «BMW».

Так, я жила в достатку і мені мало в чому відмовляють. Просто, я не була шопоголіком, не
любила «клубні

тусси» і не гналася за останніми тенденціями в світі техніки, стилю і пафосу. Подруг, як таких,
у мене не було,

всі залишились у дитинстві. Зараз просто однокласники, сусіди або партнери по танцям. І всі
вони залишилися

в моєму рідному місті, а незабаром - тільки в моїх спогадах.

Раніше, ми мило спілкувалися, іноді зідзвонювалися, були моменти, коли я слухала чергову
трагедію любові-

всієї-життя моєї псевдо подруги. Але якось так виходило, що мені довіряли свої секрети
частіше, ніж я

розповідала про себе кому-небудь. Напевно, мене вважали еталоном надійності і серйозності. А
насправді, я

всього лише не любила плітки, не слухала їх і не поширювала.

От якщо б у мене раптом вирішили взяти інтерв'ю або провести соцопитування присвяченого
життю

сучасної

молоді, то мені зовсім нема чого було б розповісти. У мене не було хлопця або таємної
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нерозділеної

закоханості, а також пристрасного томління про якусь мега гламурної штучці.

Загалом, я мріяла стати кимось гідним у цьому житті, любила читати і вчитися, кіно і музику,
природу і

прогулянки верхи. Якось так...

Я спустилася у двір особняка близько восьмої вечора.

Святкування було в початковому розпалі і, стоячи на ганку ведучого в сад, я озирнулася в
пошуках своєї

компанії. Однокурсники стояли недалеко від одного з наметів зі стравами та напоями.
Піднявши поділ своєї

сукні, я спустилася по сходах.

Мою увагу привернули вигуки молодих людей, які вболівали за якесь змагання. Я задивилася в
їх бік,

намагаючись на ходу розгледіти, що ж там відбувається, поки не натрапила на когось, сильно
зачепивши

плечем.

- Ой!.. Вибачте, я задивилася. Сподіваюся, не сильно штовхнула вас? - на автоматі заторохтіла
я, насилу

відриваючи погляд.

Я подивилася на хлопця, одягненого в темно-бежеві джинси і чорну сорочку, якого ледь не
збила з ніг.

Але я ніяк не очікувала, що від побаченого, забуду, як дихати на кілька секунд. А продовження
своєї мови

вилетіло з моєї голови геть.

8

На мене дивився очима кольору чорного шоколаду незнайомий молодий чоловік з легкою
посмішкою на губах.

Ох, який же він гарний! Високий, статний, чорнявий і з надзвичайно милими ямочками на
щоках, що

неймовірно вдало виділялися на смуглому обличчі.

Я розгублено закліпала і різко відвела погляд, занадто пізно усвідомивши, що буквально
витріщаюсь на нього.

- Ти, певно, дуже азартна? – пролунав його низький, голос з нотками спокуси, що шалено йшов
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йому.

Я відчула, як щоки починають горіти досі небаченим збентеженням рожевого кольору і вперше
в житті забула

всі слова.

- Вибачте, мене чекають! – насилу промовила я і, підхопивши довгу спідницю, безсоромно і
ганебно втекла,

борючись з бажанням обернутися.

Я була зачарована його красою. І в той же час, подумки дала собі обіцянку триматися від цієї
людини як можна

далі. Він був дуже небезпечний для мене, як і для будь-якої наївної і романтичної дівчини.
Такий тип хлопців,

залишають пам'ятні трофеї або позначки на своєму ліжку про підкорених дівочих серцях. У них
закохувалися,

сподіваючись, що зможуть бути для них єдиною, але вони не здатні на іншу любов крім як
себелюбства. А цей

чоловік міг би стати їхнім вожаком або наставником. Він – хижак, зробила я висновок, трохи
отямившись.

Діставшись до своїх друзів, я зраділа їх незнання мого конфузу і постаралася переключити
увагу.

***

Теплий вечірній вітер, люто рвав мій одяг і тріпав волосся. Я, в почутті неймовірної ейфорії,
мчала галопом

верхи на своїй гнідої кобили до фінішу.

Ще трохи, і ще... і... Ура! Я знову перемогла! Верхова їзда для мене була немов наркотик!

Зупиняючи неймовірно швидку тварину, я підняла її на задні ноги і переможно обернулася до
своїх повалених

суперниках.

- І-і-і переможцем знову стала Злата Бронських! – копіюючи стиль Майкла Баффера, оголосив
Адріан Еспехо,

виконуючий обов'язки судді в даному змаганні. - Злата, навіщо ж так підступно позбавляти
хлопців першості?

До того ж, їм тепер потрібно не одну годину відчищатись від пилу з-під копит твоєї кобили. А
може саме це і

завадило їм перемогти?
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Зареготав він, та продовжив знущатися над злегка пониклими учасниками перегонів, які
мляво, посміхалися,

намагаючись приховати свою досаду.

Гострий язик і норов Адріана мало хто міг терпіти, а мені доставляло чимало задоволення
спілкуватися з ним.

Мене забавляли його жарти й іронічні висловлювання, навіть в мою сторону. Уміння
посміятися над своїми

вадами, я завжди вважала гідністю.

Йдучи з ним під руку до місця, де на нас чекала Марії з однокурсниками, я з насолодою
сміялася над

критикою своїх колишніх суперників на скачках, яку виливав Ейд. Останні події майже
очистили мої думки

про красені-незнайомця.

Правда, мене не покидало відчуття, що якщо я подивлюся в натовп гостей, то обов'язково
зустрінуся з його

очима. Тому я намагалася не витріщатися по сторонах, відчуваючи на собі чийсь пильний
погляд. Це було

схоже на параною.

- Латті, мені потрібна твоя допомога! – змовницьки відвела мене в бік Марія.

- Що я повинна робити?

Марі в пориві обережності озирнулася і дістала з кишені складений в кілька разів аркуш
паперу.

9

- Можеш віднести це в бібліотеку і покласти в поезію Вольтера, на третій полиці знизу?

Я швидко сховала в долоні послання. Це не перше подібне прохання подруги, тому я не
здивувалася.

- Як же твій батько допустив запрошення Марка сюди?

- Знову впливовість його дядька зіграла свою роль,- закусила губу Марі.

Залицяльник її, був без титульним навіть в перспективі, однак дуже привабливим молодим
чоловіком. Але

батькам ж видніше з ким краще спілкуватися їх дітям? Саме в цій впевненості вони оточують
нас своєю

задушливою турботою. Один з вічних законів життя всіх часів і звичаїв. Винятком не були наші
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з Марі родичі.

- Значить, третій знизу? – повторила я і жестом покликала Адріана.

- Вольтер! – посміхаючись, підморгнула мені подруга і повернулася до гостей.

- Знову письмові інтриги нашої штучної блондинки? – подаючи мені руку, запитав він.

- Т-с-с!- зашипіла я, коли ми з ним під руку йшли в бік маєтку. - Взагалі-то, це таємниця!

- Ха! Так ця таємниця нею оспівана в статусах «Фейсбуку»! – він на ходу поставив порожню
склянку на тацю

офіціанта.

З легкістю виконавши доручення подруги, я вийшла з бібліотеки. У будинку майже нікого не
було, особливо в

цій частині. Книги, на цій вечірці цікавили тільки Марка і Марі, і то не справжнім своїм
призначенням.

Адріан стояв до мене спиною, дивлячись у вікно і схрестивши руки позаду.

На вулиці майже стемніло, але ні хто, очевидно через завантаженість, не квапився
висвітлювати цей коридор.

У тьмяному світлі я могла розгледіти тільки силует

свого супутника. Як я раніше не помічала, що Ейд

настільки високий?!

Я вирішила пожартувати, піддавшись якомусь дитячому пориву. Підкравшись до нього, я
встала навшпиньки і

закрила долонями очі.

Але не встигла я задати звичне питання: «Вгадай хто?», як пролунав слабо знайомий низький
баритон з

роздратованими нотками:

- Амалія, чорт тебе забирай! Я ж сказав...!

І в ту ж мить, Ейд смикнув головою, скидаючи мої руки. Круто повернувшись до мене
обличчям, хапає мене за

плечі і... Завмирає, розуміючи, що сталася помилка.

Від несподіванки я витріщила очі і подивилася на лице чоловіка. І тут-то я впізнала в ньому
небезпечного

красеня, на якого налетіла сьогодні і старанно уникала останню годину.

- Я... пробачте!..
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Рум'янець ніяковості залив мої щоки. Та що ж це таке?!

Його звужені очі блищали в темряві.

- Здається, я знаю, хто ти, – голос очистився від роздратування і знайшов, ті самі, нотки
спокуси, що так

тривожили мене. – Ти та крута наїзниця, яка ледь не збила мене з ніг!

Він усе ще стискав мої плечі. Чому?

- Я прийняла вас за іншого хлопця, – пробелькотіла я, відчайдушно намагаючись взяти себе в
руки.

10

Його очі ще сильніше звузилися, а руки - стиснулися.

- Тобто, у тебе тут побачення? – трохи загрозливо спитав він.

- Н-ні, – мотнула я головою, поступово приходячи в себе. – Мене тут чекав друг.

Я виправдовуюся?! І чому звертаюся до нього на «ви»?!

- Добре, – він різко розтиснув руки, і я відсахнулася від нього. – Я теж взяв тебе за іншу
дівчину.

- Так це у тебе тут побачення? – раптом ляпнула я.

О, навіщо?!

- Якраз навпаки, – криво посміхнувся він, блиснувши білими зубами і ямочками на вилицях.

- Мені вже час! – відчувши новий приплив збентеження і симпатії до цього хлопця, я
заквапилася, абсолютно

нехтуючи усіма правилами пристойності.

- Е-е-е, не так швидко! – він утримав мене за руку і коротко розсміявся. – Як тебе звуть?

Його голос був надто чуттєвим, він - надто гарним, а його рука надто хвилюючою.

- Злата Бронських.

- Злата...- протягнув він, ніби насолоджуючись кожним звуком цього слова. - Ти не іспанка?

- Н-ні.

- Я, здається, про тебе чув.

Я не здивувалася. У світі сучасності, дуже поширена така розвага, як плітки.

- Моє ім'я не настільки гарне.

- І все ж?
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Я ж повинна розпитати Марі!

- Віктор Ескалант.

Він стиснув моє зап'ястя у привітальному жесті. Трохи довше, ніж належить чи це моє
запалене, з деяких пір,

уяву?

- Мені, дійсно, вже час.

- На пошуки друга?

Моя рука, вибивала пульс від його дотиків і опинилася знову в моїй владі. Не відповівши, я
попрямувала до

виходу.

У дверях я зіткнулася з Эйдом, який мало не перевернув на себе два келихи, очевидно, з
пуншем.

«Віктор Ескалант» - луною звучав його голос в голові, коли я в супроводі Адріана поверталася в
сад. Ще як

гарно звучить! Я все намагалася згадати, де чула про нього, але пам'ять відмовлялася
співпрацювати зі мною.

Абсолютно не слухаючи свого супутника, я прагнула розібратися у своїх підозрах: не
влаштована ця зустріч

Марі і тіткою? Надто вже великий збіг! Але не можна заперечувати, що в цей раз вони дуже
постаралися у

виборі кандидата! Потрібно віддати їм належне. Сходилося все крім одного – він не схожий на
чоловіка, який

бажав пов'язати себе відносинами, що тривали більше пару днів або ночей...

11

Чомусь при думці про Віктора Ескаланта і його ночі, я знову почервоніла.

Коли опинилася в оточенні друзів, я вже твердо вирішила не розпитувати Марі, адже ця
інтриганка може піти

у відступну. Я вирішила перевірити її. І нагода не змусила себе довго чекати.

Розділ 3

У всьому винуватий годинник

Вже зовсім стемніло, коли останні змагання підходили до кінця. Я, в компанії Адріана і Марі,
трохи втомлена
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від усієї цієї метушні, просто прогулювались поблизу, так званої, арени. Навколо стовпилися
інші гості,

спостерігаючи влучність бажаючих постріляти з лука і дуельних револьверів.

Ця розвага вже близько півгодини тому повинна була завершитися. Але там розігралася
справді щось азартне і

захоплююче, судячи з реакції натовпу.

Не витримавши інтриги, ми попрямували з'ясувати, в чому справа.

- ...А в яблуко з двадцяти кроків потрапиш?

- А з двадцяти п'яти?..

- Ну, давай же Ескалант, не слабо?

Мені почулося? Хтось крикнув «Ескалант»?!

Підійшовши до місця скупчення гостей я, заглянула всередину кола. Під загальні вигуки з
револьвером у руці,

в оточенні роззяв, стояв він. Мій недавній знайомий, який вмить розбурхав усе моє єство. Він
навіть мене не

помітив, а рум'янець вже повернувся на старе звичне місце – моє обличчя.

- О, ну звичайно! – саркастично промовив Адріан. – Ескалант, не встиг змінити армійські берци
, як вже

повертаєш колишню славу?

В юрбі почувся сміх, а мені захотілося впасти на землю, щоб залишитися непоміченою. Вперше
я

пошкодувала, що Ейд не вміє зайвий раз промовчати.

– А моя слава завжди зі мною! - пролунав голос Ескаланта.

Він не удостоїв Адріана навіть поглядом, що було для мене полегшенням. Віктор Ескалант
підняв револьвер і

натиснув на курок.

Я здригнулася від гучного пострілу і побачила, як яблуко розлетілося на друзки. Пролунали
захоплені жіночі

вигуки і оплески.

- Чортів павич, - засміявся Ейд. - Зачекайте трішки!

Він визволив свій лікоть від моєї руки і рушив до Ескаланта, находу розстібаючи ремінець
наручних
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годинників.

- А як, щодо годинника, марнославний мій сусід? – не перестаючи посміхатися, зі звичною
іронією мовив

Адріан, демонструючи натовпі запропоновану мішень. – Скажімо, двадцять кроків?

- Виклик кинутий!

- Авжеж!

Холоднокровним жестом Ескалант взяв вимірювач часу в руку, щоб розглянути, очевидно.

- Згоден, треба як найшвидше від них позбутися, дорогий мій інтелектуал! – посміхаючись у
відповідь, додав

він і, ляснув Ейда по плечу: – Мене чекав? Беріг таку старовину?

12

Натовп знову розійшовся і Адріан, також сміючись, стуснув по плечу у відповідь:

- А як же! Якщо поцілиш, віддаси мені свої, старий!

- Ну що ж, потрібна тільки допомога. Ти як? – красень питально підняв брови, простягаючи
Эйду майбутню

ціль.

- А-а-а, ні! - той, піднявши руки перед собою і, відступив на крок. – Готовий ризикнути тільки
годинником!

- Все

такий же сміливець лише на словах, негіднику! – похитав головою Віктор Ескалант і
очікувально, обвів

натовп рукою з годинником на долоні.

- Я допоможу! – пролунав мій впевнений голос, і загальна увага переключилася на мене.

Через багато років і нічних роздумів, я так і не змогла зрозуміти, чому зробила це. Швидше за
все, мною

рухало бажання розсекретити Марі і тітку. Хоча спосіб я вибрала, м'яко кажучи, небезпечний і
що привертав

до себе чималу увагу.

Але робити нічого. Виклик прийнятий. Я, тремтячи від хвилювання всередині і, намагаючись
не дивитися на

Ескаланта, рухалась до нього крізь гостей, які розходилися перед моїм поступом. З-за гула у
вухах від б'є в
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грудях серця, я далеко чула обурені вигуки натовпу і спроби напоумити мене, Серед голосів я
дізнавалася

слова Марі, але не прислухалася.

Тільки Ескалант мовчав і, як мені здавалося, невідривно пронизував мене поглядом. Я підійшла
до нього і

простягла руку. Він зволікав і, лише коли я змусила себе подивитися на нього, вклав в мою
долоню годинник

Адріана.

- Так, це вже не смішно, – раптом встав між нами Ейд. – Я не дозволю цьому ...

- Здається, у тебе немає на це права! – різко сказала я і попрямувала до інших мішенях,
зосереджено рахуючи

свої кроки.

- Що за маячня?! Віктор, не смій стріляти!- обурювався Адріан.

Куди поділося його дотепність і іронія. Він явно хвилювався.

- На це в тебе прав теж немає, – сухо мовив Ескалант за моєю спиною.

Під загальні вигуки, які навіть не намагалася розібрати, я порахувала двадцять кроків і
повернулася обличчям

до стрілка.

Мені не було страшно. Я навіть не розуміла до чого вся ця паніка і обурені заборони. Це зараз,
через багато

часу я усвідомлювала свій ризик. Я зовсім не знала цього чоловіка і не мала уявлення про його
влучність.

Судити по одному прицільному попаданню буквально в яблучко, було нерозважливо. Мало
того, я взагалі не

замислювалася про це. Саме так я і робила. Нерозумно і безрозсудно.

Нарешті, Ескалант підняв руку з револьвером. Повисла гробова тиша, як здалося мені.

- Вгамуй свою істерику - ти мені заважаєш! – зупинив він Ейда, який піддавався паніці поруч.

І той завмер, адже іншого виходу не бачив.

Я затримала подих, чекаючи пострілу.

Ескалант прицілився. Потім ще разок. І ще. Я чекала і чекала разом із застиглим натовпом.
Але пострілу не

було.
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Куточком ока я побачила, як з ганку особняка швидко збігали батьки Марі. Певно, вони
поспішали зупинити

цю затію. Ну, чому ж він бариться?
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Під загальний галасливий видих, Ескалант раптом опустив револьвер. Він відмовляється
стріляти?!

Я, як і всі, була здивована його раптовим рішенням програти.

- Я все ж тобі їх винен.

Він зняв свій годинник і вручив Адріану.

- Що за нісенітниця? – той втратив здатність саркастично відповідати.

- Повір, я вже переміг.

Він насильно вклав йому в долоню годинник, і хотів було піти, але тут його наздогнали граф і
графиня Ріверо з

гнівною тирадою. Поки лаяли хлопців, що допустили таку небезпеку, я вирішила забратися
геть з очей.

На півдорозі до резиденції, мене наздогнала Марі. Взявши мене під руку, вона намагалася
урівноважити своє

дихання.

Настав час розкривати карти!

- Латті, не здумай захопитися Ескалантом! – насупивши брови, наказала вона, відразу ж
зруйнувавши всі мої

підозри.

- Значить, ви з тіткою дійсно нічого не задумали? – промовила я вголос свої думки, засмучена
реакцією

подруги.

- О, ні! Що ти! – Марі була стурбована. - Я взагалі дуже здивувалася, побачивши його на своєму
святі!..

- Марі, - перебила я її, зупинившись на освітленому ганку. - Хто він такий?

Подруга облизала пересохлі губи і, зітхнувши, заговорила:

- Віктор Ескалант недолугий молодший син герцогів гранде. Молодий, здається, що йому
близько двадцяти

чотирьох років. І він страшний бабій! Абсолютно безсоромний, аморальний плейбой. Його
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знають всі, але він

- лише тих, хто йому цікавий. Тому я і здивувалася, побачивши його тут – впевнена, він навіть
не в курсі, як

мене звуть!

Так і знала! Моє перше враження було правильним.

Я розчаровано поглянула в бік гостей, продовжуючи слухати Марі. І відразу знайшла його
поглядом серед

молодих хлопців. Він, як ні в чому не бувало, мило розмовляв з місцевою темноволосої
красунею Амалією

Рівас.

- ... Кажуть, він вів список дівчат, з якими... ну, ти розумієш, так? Два роки тому герцог
випадково знайшов

його. Був страшний скандал і Ескаланта відправили в армію, щоб хоч якось відвернути від
клубного життя.

Бачиш, з ним два хлопця?

Я кивнула, коли помітила двох парубків, приблизно одного віку з Ескалантом. Вони були гарно
одягнені і не на

багато поступалися у зовнішній ідеальності Віктора. Вели себе так само самовпевнено і
розв'язно. Ось вони -

загроза дівочої наївності.

- Це його незмінні друзі, - продовжувала тим часом Марі. – Той, який кучерявий – Ксав'єр
Варгос, майбутній

граф. А той, світленький в зеленому – Хоакін Ріос, рідкісний пікапер і син кінорежисерів.
Працює, до речі,

моделлю. Але їх компанія навела чи малого подиву на моїй вечірці!..

- Чому я їх раніше не бачила? – здивувалася я.

- Вони щойно повернулися. Хоакін – був на зйомках з батьком десь в Азії, а Ксав'єр – в
кругосвітній подорожі.
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- Зрозуміло... - протягнула я. – Золота молодь.

- Що? – перепитала Марія.

Я усміхнулася, усвідомивши, що вимовила цю фразу рідною мовою.
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- Не звертай увагу! Так, думки вголос! – відмахнулася я.

Ескалант тим часом попрощався з Амалією і йшов в наш бік. Щоб уникнути зустрічі з ним, ми
похопилися

всередину будинку.

Амалія...

Десь я чула це ім'я. Ах, так! Ну звичайно! Адже це він сплутав мене з нею! Я гірко усміхнулася.

- Він звичайно дуже гарний і думаю, кожна мала грішок закохатися в нього! Але Ескалант ясно
дає зрозуміти,

що йому потрібно. Хоча більшість дівчат, це не зупиняє... – зніяковіло продовжувала Марі.

- Я зробила дурний вчинок! – дійшло до мене, зрештою. - Тепер він, так що він.... Всі думають,
що я така ж!

- До речі, так, – співчутливо стулила губи подруга. – Але чому ти на це зважилася? Ти ж не...?

- Ні, звичайно! У нас з ним було незручне знайомство, ось я і вирішила що це ваші підступи.
Подумала, якщо

запитаю прямо – ти відмовлятися почнеш. Загалом, вже не важливо.

- Що?! – Марі розреготалася. – Ти вирішила, що ми з Тесою вибрали тобі в суджені Ескаланта?!

Мій настрій ставав похмурішим з кожним словом і секундою сміху подруги.

- Ой, вибач! – спохопилася та, побачивши, що я не підтримую її веселощів. – Просто, ти його
погано знаєш і

не розумієш, як це фантастично смішно!

Ми помовчали, йдучи в бік сходинок, що ведуть на верхні поверхи.

- Я, між іншим, дуже здивувалася, чому він не вистрілив. – Порушила мовчання Марі, усе ще
важко дихаючи

від нападу

сміху.

- Я теж.

- Але треба віддати йому належне – він ніколи не зв'язується... з незайманими.

- Чому це? – здивувалася я.

- Він вважає їх легкою здобиччю. Він сам говорив хлопцям, Ейд розповідав.

Я спалахнула обуренням, адже я теж належу до числа цих дівчат.

- Чи не занадто багато він на себе бере? І що означає "легка здобич"? Ми, що, на полюванні?
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Марго чомусь раптом збільшила очі в декілька разів, дивлячись убік.

- І на кого ж "полює" цей ворон Ескалант?! - увійшла в кураж я.- На старих і заміжніх куріпок?

- А мені до смаку більш молоде м'ясо! - пролунав голос за моєю спиною. – Чи ви маєте на увазі
якогось

іншого Ескаланта?

Я завмерла, прочитавши в очах Марі жах, з яким вона дивився за мою спину. От прокляття!
Мої щоки, так

давно не знали зніяковілого рум'янцю почервоніли вже втретє за сьогоднішній вечір, коли я
повільно

обернулася на звук голосу Ескаланта.

- А ми тут обговорюємо майбутнє полювання у вашому лісі! - надто весело прийшла мені на
допомогу Марія.
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- Авжеш, я так і зрозумів,- не приховуючи іронії, мовив той, дивлячись тільки на мене. – До
зустрічі, Злата.

І пішов, залишивши нас, приголомшених дивитися йому вслід.

- Бережись, Латті. Він явно щось задумав! – сказала Марі.

Розділ 4

Видох спокуси

Отже, вечір... Ні. Вікенд був зіпсований. Всі мої думки і почуття змішалися. Як би не старалася,
я не могла

викинути з голови порочного Віктора Ескаланта. Мені було соромно за свої почуття, раптово
виниклі до нього,

за такий короткий період знайомства. А ще прикро, адже я виявилася нічим не краще тих
наївних і дурненьких

дівчат, яких спокусив цей чоловік своєю зовнішністю і небезпечним магнетизмом.

Також я зрозуміла, що зацікавила його не я, а моя репутація. Він сам зізнався, що чув про
мене. Я новенька в

цьому оточенні. А закони кам'яних джунглів такі, що до таких як я, підвищена увага
громадськості. І не

важливо, де: в дитячому саду, в школі, в Іспанії чи ПАР. Не приховую, мене це дуже хвилювало.
І лякало. А

якщо бути до кінця відвертим – я відчувала якесь незрозуміле мені досі, хвилююче передчуття.
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Треба було взяти себе в руки і не дозволити обдурити себе. Втішало і в теж час засмучувало,
чорт візьми,

тільки одне – я не належала до тієї категорії дівчат, з якими створює зв'язок Ескалант. Я
наївна, незаміжня і

дуже молода. Я для нього «легка здобич», висловлюючись його ж словами.

Марія вирушила в черговий раз переодягатися перед винесенням величезного торта з
дев'ятнадцятьма

свічками.

Я стояла в кутку величезного залу, в центрі якого танцював натовп молодих людей під виступи
«Джо-бенду».

Пританцьовуючи до мене, підійшов Адріан:

- Чого не танцюєш?

У відповідь я скорчила гримасу і надпила зі свого келиха з шампанським.

- Ти сьогодні особливо виділилася, дорогенька, – розуміюче кивнув Ейд

- Знаю, – зітхнула я. – Мене ввели в оману інтриги тітки з Марі.

- Тепер вся увага звернена до тебе і Ескаланта.

- Ти ж розумієш, як швидкоплинна пам'ять публіки. Особливо, якщо не давати приводів для
пліток.

Я витримала проникливий погляд темно-сірих очей Ейда. Він взяв мій келих і зробив ковток з
нього.

- Ми з Ескалантом знайомі з дитинства, – заговорив він. - Ні, ми не друзі, спільних інтересів у
нас мало. На

відміну від наших батьків. Тому ми були змушені терпіти товариство один одного. Я процитую
тобі його

фразу: «Нудно зустрічатися з однолітками і вільними дівчатами – вони майже відразу
закохуються і будують

надії на спільне майбутнє». У цьому весь його принцип життя.

Вислухавши Ейда, я забрала у нього свій келих:

- Навіщо ти мені це розповідаєш?

Він знизав плечима:

- Ти новенька, можеш захопитися ним. А ще, ти мій друг і я бажаю тобі найкращого. І це не
Ескалант.
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- Не хочеш вийти на повітря? – я відвела його в іншу тему.
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Він кивнув, і ми рушили до виходу. На ходу, помінявши порожній келих на повний, я зробила
ковток

прохолодного шампанського.

- Не перестарайся з цим. – Стоячи на терасі, сказав мені Адріан і кивнув у бік моєї чари.

- Я знаю міру, не хвилюйся.

Мене раптом стали дратувати його повчання.

- Ескалант розпитував у мене про тебе.

Я поперхнулася шампанським і закашлялася.

- І... і що він хотів знати? – передихнувши, запитала я.

- В основному, його цікавили наші з тобою стосунки. Він бачив нас удвох і питав разом ми чи ні.

Ого!

- Ти сказав правду?

Адріан був незвично серйозний:

- Звичайно. Хоча потрібно було збрехати. Надто вже він був задоволений, почувши мою
відповідь.

Значить, він спостерігав за мною.

- Ти не міг би принести мені звичайної води. Не хочу більше цієї шипучки.

- Зрозуміло.

Адріан забрав мій напівпорожній келих і пішов у зал.

Я повернулася лицем до саду і зітхнула прохолодне нічне повітря. Я намагалася привести свої
думки і почуття

в порядок.

- Спритно ти порядкуєш його!

Від несподіванки я підстрибнула і круто розвернулася. Поруч стояв Віктор Ескалант.

- Вибач, не хотів тебе налякати, – красивим голосом сказав і криво посміхнувся.

Мої щоки знову залив рум'янець збентеження. Треба щось робити з собою, чорт візьми!

- Я не очікувала тебе побачити, - намагаючись максимально рівно говорити, мовила я.
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Але мене дуже хвилював його погляд, голос, аромат від нього... Та він весь цілком впливав на
мене дуже і

дуже дивно і небезпечно. Я гарячково міркувала план боягузливої втечі.

- Знаєш, - тим часом почав він, вийнявши руки з кишень і схрестивши їх на грудях. – Я досить
давно знаю

скалку Адріана Еспехо. Наші з ним батьки дуже дружні, на відміну від нас. Іноді він мене
страшенно дратує,

своїми зарозумілими висловлюваннями. Але ти знайшла до нього підхід, що гідно захоплення.

- Я ні до кого підходу не шукала. Просто так співпало і його зарозумілі висловлювання мені до
душі! – в

моєму голосі прозвучали ноти захисту свого товариша.

Він трохи схилив голову набік:

- Як і тема вашої розмови з Марією Ріверо збіглася зі мною?

Я опустила очі. Нерозумно було сподіватися, що він ні про що не здогадався.
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- Судячи з твоєї реакції, ви дійсно обговорювали полювання, - пролунав його голос з нотками

кпини у мене

над головою.

І що ж мені відповісти?!..

- Я взагалі-то не прихильниця пліток. Не знаю, що на мене найшло... - бурмочу я.

- Заінтригований. І що ж саме тебе так обурило? - в його голосі звучав непідробний інтерес.

Нарешті, я підняла на нього погляд, відчуваючи збентеження і незручність. О, як не властиво
це було мені!

- Те, що ти не заводиш знайомства з дівчатами... моїх років.

Його темні брови здивовано злетіли вгору, а в очах світилися веселі іскорки - його явно бавила
ця ситуація.

- Цікаво, - промовив він і, на його красивому обличчі з'явилася лукава посмішка, – чути
правдиві плітки про

себе.

Трохи піддавшись вперед, він тихо додав:

- До недавнього часу, мені було дійсно не цікаво спілкуватися з дівчатами... твоїх років.
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Мої побоювання і... надії виправдалися.

- Ти правий. Правдиві плітки - це дивина.

Я відчувала на собі його погляд, але не наважувалася відповісти на нього. Цей чоловік мав
якусь гіпнотичну

владу наді мною. Він мене притягував і заворожував. Він, безсумнівно, був небезпечний для
мене. Але ж яка

спокуса!..

Так, тепер необхідно ретируватися звідси якомога швидше. Де ж цей Адріан?!

- Чому ти зголосилася сьогодні тримати мою мішень? – несподівано запитав він.

Я трохи розгубилася, адже це і для мене було загадкою: можна було вибрати й інший спосіб
розпитати Марі.

- Напевно... це була цікавість.

- Чим вона була викликана?

Я знову задумалася.

- Гостротою відчуттів, - я, нарешті, подивилася на нього.

Дух захоплювало від досконалості його обличчя.

- Визнаю, - він не відводив погляд. - Ти мене вкінець заінтригувала.

Мовчання зависло між нами. Я не знала, куди подіти очі, а він свої немов прибив до мене.

- Чому ти не зробив постріл? - раптом вирвалося у мене, хоча я вже збиралася попрощатися.

Почувши його зітхання, я зважилася підняти на нього погляд.

- Я боявся схибити. - Він сперся спиною об колону.

- Я чула, що ти дуже влучний стрілець.

- Так і є, - він дивився на мене з-під зсунутих брів і задумливо провів великим пальцем по
нижній губі.

Це простий рух відволікав від суті розмови.
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- Але в цей раз я не зміг зосередитися на мішені.

- Чому?

Він відсторонився від колони і став переді мною все, також, не відводячи очей.

- Ти біса міцно заволоділа моєю увагою.
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Цей трохи грубуватий комплемент, змусив моє дихання збитися, а серце ще сильніше стукати в
грудях. Цього я

і побоювалася. Він надто сильно на мене діє.

- Приємно чути, - злегка тремтячи, відповіла я. - Але мені вже пора.

Його брови зметнулися вгору.

- Знову покидаєш мене?

- Мені доводитися.

- Від чого ж?

Я, підібравши спідницю, зробила крок назад:

- Ти занадто небезпечний співрозмовник.

- Я тебе чимось налякав?

Він вважає мене зовсім наївною дурепою. Гірка образа додала мені сил.

- Ні, ти не посмів би. Але твої солодкі промови, надто небезпечні для такої дівчини, як я.

На його гарно окреслених губах з'явилася ледача посмішка, що спокушала ямочками на щоках.

- А як же гострота відчуттів?

- Це не зовсім те, що я так називаю.

- Ти боїшся мене.

Гордість заграла в мені. Я зухвало дивилася в його ваблячі очі:

- Ти занадто самовпевнений.

Він схилив голову набік:

- А хіба тобою не рухає цікавість?

- Цікавість?- тупо повторила я.

- Хіба тобі не привабливо зрозуміти з чого весь цей шум навколо мене?

Я здивовано втупилася на нього:

- Я не зовсім тебе розумію...

Він усміхнувся і простягнув мені руку:

- У тебе буде час подумати над моєю пропозицією, – він подивився за мою спину - А ось і наш
майбутній

геній... на кого ти там вчишся?
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Я зовсім збита з пантелику перевела погляд з його обличчя на дверний отвір, в якому вже
здався Адріан з

напоями в руках.
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Ескалант не попрощавшись, вже проходив повз нього, лише коротко кивнув.

Розділ 5

Гіпноз

Він більше не підходив до мене і не попадався мені на очі. Цілком збентежена його словами, я
не могла не

думати про них, як не старалася. Танцюючи, постійно збивалася з ритму, стоячи в компанії
своїх друзів -

втрачала нитку розмови. Озирала поглядом натовп, мимоволі бажаючи знайти погляд кольору
чорного

шоколаду, що гіпнотизував мене.

Що ж цей чоловік зробив зі мною? Немов змій-спокусник він посіяв у моє спокійну і впевнену
свідомість

насіння незнайомих бажань, питань і думок. Він збурював все моє єство, і я сотні раз
прокручувала спогади

наших сьогоднішніх зустрічах, відчуваючи, як мене кидає в жар.

Через якийсь час я стояла у звичній для мене компанії, все ще засмучуючись, що
швидкоплинна мана

небезпечним красенем не пройшла. Машинально щось відповівши Адріану, я піднесла келих
прохолодного

шампанського до губ, як раптом мій погляд завмер на парі темних очей.

Ніби зачарована, я опустила келих, не в змозі відвернутися.

Ескалант стояв навпроти мене. Він немов злодій з фільму, заворожував своєю хижою красою,
освітлений

миготливою в такт світломузикою. Нас розділяли декілька десятків метрів і танцюючий натовп.
Але, не

дивлячись на це, я мало не задихнулася від чуттєвості і спокуси, джерелом яких був він. На
його губах

з'явилася на півусмішка,що стосувалась тільки куточків красивих вуст. Моє серцебиття
заглушило живу
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музику.

- Потанцюємо?..- пролунав біля мене голос якогось хлопця.

Це було моїм порятунком. Смутно знайомий, якийсь один з гостей Марії, виник між нашими
схрещеними

поглядами і тим самим зруйнував магію.

Я здивовано подивилася на простягнуту мені руку і тяжко усвідомила, що мене запрошують на
черговий

повільний танець.

- Пробач, будь ласка, – надто люб'язно заговорила я, сліпуче посміхаючись. - Але мені просто
необхідно

відвідати одну невеличку кімнатку для дівчаток.

І щоб не дати тому переконати мене в моїх планах або запропонувати супровід, я швидко
продовжила:

- Обіцяю, коли повернуся, обов'язково потанцюємо!

І я покрокувала через зал, не усвідомлюючи, що роблю. Мені було жарко і душно. Може, я і
справді перебрала

з шампанським? Голова крутилася злегка.

Я вийшла на терасу. З насолодою відчула, як нічне повітря освіжає мою розпалену шкіру.

О, чорт!..

Я завмерла, побачивши широку спину Ескаланта, що стоїть в самому темному і абсолютно
безлюдній ділянці.

Він обернувся і окинув мене

поглядом, від якого мурашки побігли по тілу.

Що він зі мною робить? Чому я не розвертаюся і не біжу як надалі від нього?!

- Я... мені варто піти, - з тремтінням у голосі мовила я.

- Ти впевнена?
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Ескалант обпалював мене поглядом і зачаровував низьким голосом, гідним озвучувати красенів
кіногероїв.

Сил чинити опір ставало все менше.

- Не знаю...
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- Так я підкажу? - Ескалант продовжуючи гіпнотизувати мене, простягнув мені руку. - Я знаю
про що ти

думаєш, чого прагнеш.

Я насилу перевела погляд на його долоню лише на мить і знову подивилася йому в очі.

До цих пір пам'ятаю це почуття. Ніби я балансую над прірвою і втомлююся боротися. А
зірватися вниз дуже

хочеться...

Як у сні, я побачила своє боязкий рух руки і ось вже його пальці - теплі та міцні - владно
обхопили мою

долоню. Легкий ривок і я вже в його обіймах, насолоджуюсь запахом його парфуму.

- А ти смілива, крихітко! – хрипнув він мені у вухо, обдавши гарячим і важким диханням.

Зарившись руками в мої розпущене волосся, він підняв обличчя. Цей погляд чорних очей,
привів мене сюди.

Він перетворював мою кров в тягучу гарячу суміш, що повільно стікає по моїм венам.

Ескалант поцілував мене.

Через багато часу, я пам'ятаю ці відчуття, ніби все це сталося годину назад. Тоді я вперше
зрозуміла, що таке

збудження. Він показав мені, що є пристрасть.

Так мене ще ніхто не цілував! Його губи владно пестили мене, буквально змушуючи мліти від
бажання

відповісти йому.

І я поцілувала його у відповідь, стикаючись з ним язиком. Я втратила слух, дар мови і здатність
мислити. Для

мене нічого не мало значення, крім цього поцілунку.

Хіба таке можливо?..

Пам'ятаю, як я обхопила Ескаланта за шию, притягала його до себе, ще і ще вимагала
продовження. Я

відчувала, як його груди часто здіймалися, під моїми ковзаючими долонями. Чула свій стогін,
коли він

майстерно присвячував мене в науку французького поцілунку.

Я не знаю, скільки часу тривало ця мара, і хто перший з нас натиснув на кнопку «стоп».

- Чаклунка... - лагідно прошепотів Ескалант і посміхнувся.
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Він торкнувся лобом до мого лоба, продовжуючи однією рукою гладити мене по волоссю, а
інший притискати

до себе. Я відчувала його збудження буквально.

- Мріяв про це з того моменту, як ти спіткнулася об мене.

Я слухала його медові визнання, відчайдушно бажаючи їм вірити. Але розум став набиратися
сил, поступово

повертаючи мене в реальність.

- Я не повинна була приходити.

- Шкодуєш?- він перехопив мій розгублений погляд.

- Ні.

Це була правда. Мене не покидало відчуття, що я не скоїла нічого жахливого. Так, моя
поведінка хорошої

дівчинки було спалена на вогнищі спокуси і гріха, але я не шкодувала про свій вчинок. Як би
сильно не
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намагалася викликати в собі це почуття. У житті кожної жінки, рано чи пізно, але потрібно
мати в пам'яті хоч

один ідеальний поцілунок. Здається, мій ось цей.

Я спробувала звільнитися від його рук. Не відразу, але він все ж відпустив мене.

- Дайте-но вгадаю – тобі вже час? – трохи звузивши очі, усміхнувся він.

- Вірно.

Я насилу відірвала погляд від його губ і повернулася, щоб піти.

Увійшовши в зал, я мимохіть подивилася на своє відображення в скляних дверей. Щоки
червоні, їм під колір і

губи, волосся трохи розпатлане. Пора йти звідси. Я попрямувала до своєї кімнати, намагаючись
не потрапляти

на очі ні Марі, ні Адріану. Їх розпитувань я б зараз не витримала.

Піднімаючись сходами, я раптом відчула марнославство. Приємно усвідомлювати, що тобою
зацікавився

такий чоловік!

М-да, якою ж наївною дурепою я була!..

Розділ 6
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Пляжні секрети

Я не змогла заснути протягом всієї ночі. Лише на короткий час мені вдалося зімкнути очі в
передсвітанкову

годину. Почуття були надто збуджені, щоб спати. В мені боролися різні емоції – від піднебесної-
натхненних до

похмуро-страхітливих. Моє серце незвично тріпотіло, а голос розуму був непохитно
холоднокровний. Я знала,

напевно, тільки одне – жоден хлопець у моєму житті не викликав у мені подібних вражень. Це й
лякало.

Прокинувшись досить пізно я, все ж, не виспалась. Одягла червоно-білий купальник і коротке
пляжне плаття в

колір. Приховала тоном темні кола під очима, підфарбувала вії, яскраву помаду і зібрала
волосся у високий

хвіст. Оцінивши свій образ цілком, я залишилася задоволена.

На пляжну вечірку ми приїхали на моєму, вірніше тітчиному, автомобілі, близько трьох годин
дня. Сонце

палило нещадно, хоча за прогнозами сьогодні обіцяли зливу. Марі пританцьовуючи,
вистрибнула з машини і

побігла до моря, по дорозі вітаючи своїх друзів.

Ми з Эйдом допленталися за нею. Я слухала як він жалібно скиглив з приводу забутого крему
для засмаги з

необхідним ступенем захисту і обов'язково гіпоалергенний. Наші креми він використовувати не
хотів, щоб не

ризикувати. А раптом, саме в них, його чекав підступний алерген?!

На продовження вечірки, прийшла невелика кількість з вчорашніх гостей. Але, за словами
Марії, інші

підтягнуться пізніше. І тепер, я невпинно оглядалася по сторонах.

На березі моря були бунгало, лежаки з парасольками і кілька барів з напоями й закусками. Це
був приватний

пляж з елітної репутацією. Тут навіть були окремі пляжні будиночки, для бажаючих
романтичного

усамітнення або сну тверезості. Голосно грала музика, ді-джей заводив народ.

Розташувавшись на лежаку, я постійно ловила гав, а друзі жартували наді мною з-за цього. Але
я особливо не
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пручалася, так як моторошно нервувала, очікуючи прибуття самовпевненої трійці плейбоїв.

- Куди ти вчора пропала? – як би, між іншим, запитала Марі, поки Адріан пішов за напоями.

- Нікуди. Потанцювала, а потім пішла до себе. – Моя відповідь пролунала впевнено, недарма ж
я готувалася!

Погляд подруги сфокусувався на моєму обличчі:

- А що Ескалант? Більше не підходив до тебе?
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Я зробив вигляд, що з цікавістю спостерігаю, як хлопці грають у

волейбол:

- Ні, Марі.

Вона ще щось хотіла запитати, але м'яч влучив в нашу сторону і підбіг симпатичний хлопець,
який врятував

мене. Він вибачився і потягнув мою кокетливу подругу з собою, під приводом вболівати за
нього.

- А куди поділася блонді?

Мій незрячий погляд втупився на Ейда, і хвилин п'ять я міркувала, що він запитав.

Я кивнула в бік Марі, яка сміялася жартам парубків і взяла з його рук холодний
безалкогольний махито.

- Коли-небудь, вона дізнається, як ти її називаєш за спиною! – пробурчала я.

- Дорогенька, вона знає.

Адріан спостерігав за Марією і мовчав. Це було якось незвично. Але не встигла я запитати його
про це, як

наша увага переключилася на тільки що прибулих хлопців.

Трійця молодиків, в якій явно відчувалося лідерство Віктора Ескаланта, під'їхали на
блискучому жовтому

позашляховику, спеціально створеного для пляжу. Музика, з якої вони наближалися,
привертала увагу, як і

хлопці - оголені по пояс, засмаглі, ніби з обкладинки журналу «МенсХелс». Один Віктор був
одягнений у білі

шорти і таку ж легку сорочку, яка вільно звисала на ньому. На його шиї красувалися дві якісь
плетені

прикраси.
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Намагаючись зберігати гідність і врівноважити свій душевний стан, я зустрілася з ним
поглядом і відповіла

величним кивком на його жест вітання. З одного боку я раділа, що він не наблизився, щоб
привітатися, а з

іншого – засмутилася.

Але мій погляд був перехоплений Амалією. Здається, вона спостерігала за нашим привітанням.
А тепер,

звуженими очима оглянула мене з ніг до голови. І ніби не побачивши в мені гідної суперниці,
відвернулася.

Я зрозуміла, що з нею спільної мови не знайду, та й намагатися не буду. Вона, швидше за все,
передостання,

так би мовити, «жертва» Ескаланта. А я повинна, на його думку, стати наступною. Чи вже
стала? Після

вчорашнього поцілунку, він в цьому впевнений, либонь. І не дивно.

Потрібно триматися від цієї людини подалі. У нього дуже швидко можна закохатися і ще
швидше

розчаруватися.

***

Сонце стало хилитися до заходу, коли на небі з'явилися перші підозрілі хмаринки. Піднявся
вітер, з кожним

поривом стаючи все сильніше. Я бродила в похмурій самоті на березі моря, уникаючи
суспільства веселих

друзів і, звичайно ж, Віктора Ескаланта. На такій відстані я могла побачити його наближення
заздалегідь і

втекти.

Мої думки повернулися на земну поверхню, коли мій телефон задзвонив знайомої і гнітючою
мелодією групи

«Venus» «Beautiful days». Ця пісня наводила тривогу, як людина, що бажала мене почути.

- Так, тату! – почуття внутрішньої стислості охопило мене, коли я відповідала на його дзвінки.

- Здрастуй, дочко. Що нового? – батько казав ввічливим і втомленим голосом.

- Поки нічого.

Звичне питання, вимагає такої ж відповіді.

- Звіт твій отримав. Все в порядку.
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- Я старалася. Як вдома?

Несподівана пауза, змінила нудно-стабільну розмову, що повторюється щотижня в один і той
же час, вже

півтора року.

- Поки нормально, дочка. Ну, все, у мене справи. Тессі – привіт.

- Спасибі. Бувай, тато.

Послухалися гудки.

Це саме добродушне наше спілкування. З тих пір як я поїхала, ми стали рідше конфліктувати.
Тепер, наше

сімейна комунікація зводилася до щотижневого звіт про витрачання його коштів, який я
скидала йому на

електронну пошту. А він, у свою чергу, дзвонив мені з такою ж частотою.

Погода різко стала псуватися, і я попрямувала до місця нашої вечірки. На ходу набирала номер
Марі.

- Латті, на мене чекає кара! – заторохтіла мені у вухо налякана подруга. – Я поїхала з Марком
додому – батько

знайшов мою записку у Вольтері і зараз мене чекає страта. Потрібна твоя допомога! Моя сумка
залишилася в

пляжному будиночку під номером сімнадцять. Там Адріан перечікує зливу. Привези мені її, але
перш викинь

все підозріле – тато буде обшукувати!

- Добре!- буркнула я, відчувши як перші важкі краплі дощу наздогнали мене.

Промокла до кістки, стукаючи від холоду зубами, я трохи не крикнула від радості, побачивши
попереду низку

пляжних будиночків.

Крізь пелену дощу, грузнучи в мокрому піску, я пленталася до будиночків, ховаючи в руках
мобільний. З горем

навпіл, я піднялася на ганок під навісом і пошльопала в пошуках потрібного номера.

Чорт, яку ж цифру вона називала? Мені не згадати, здається шістнадцять? Тут і світло горить,
на відміну від

інших, явно пустельних.
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Я спробувала додзвонитися Марі і одночасно заглянути в зашторене вікно будиночка. Але
безрезультатно в

обох випадках.

Швидко заколотивши кулаком у двері, стукаючи в такт зубам, я прислухалася до звуків за
дверима. В якийсь

момент, з полегшенням я почула чиїсь кроки.

Якщо помилилася, просто вибачусь за турботу!

Потираючи руки, щоб хоч якось зігрітися я тремтіла, але все ж примудрилася натягнути
привітну усмішку, що

в ту ж хвилину замерзла на моїх губах, коли двері відкрив Ескалант.

- Злата? - здивувався в свою чергу він.

Збентежена небажаною зустріччю, я навіть забула, що змерзла.

- Мені потрібен Адріан, він ... - почала було я і машинально зазирнула через його плече.

Моє питання так і не було озвучено до кінця, коли я побачила недвозначну ситуацію в кімнаті.
Красиво

сервірований журнальний столик зі свічками, на якому затишно поблискували два
кришталевих келихи, з

надпитим вином.

- Здається, я завадила...

Ескалант немов прочитавши мої думки, став викладати виправдання:

- Ти зараз не правильно розумієш!..
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- Та не вже?! - мені було прикро і боляче, немов мене зрадили.

Особливо, коли я побачила жіноче плаття фіолетового кольору, що дбайливо лежить на
маленькому дивані. Я

впізнала цей наряд. Амалія.

Не слухаючи лепет негідника, я позадкувала тому, ухиляючись від його спроби схопити мене за
руку

- Не чіпай мене! - гидливо викрикнула я

- Стривай! Куди ти?!

Не зупиняючись ні на мить, я побігла до паркінгу. Ескалант наздогнав мене й схопив за руки.
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- Злата! Все не так!..

- Не смій чіпати мене!- гнівно вигукнула я, намагаючись вивільнитися з його хватки.

- Я не відпущу тебе, поки не вислухаєш! - він наче погрожував мені.

За мої дії відповідали емоції, тому я, згадавши примітивні прийоми самооборони, вдарила йому
коліном в пах.

Ескалант був приголомшений моїм

вчинком. Здається, він не вірив в те, що я вдарила його, навіть коли

зігнувся від болю.

Користуючись цим, я сіла в автомобіль і поїхала геть, вдивляючись в дорогу крізь пелену дощу.

Я відчувала себе спаплюжено. Тільки вчора він палко тримав мене в обіймах, а сьогодні вже
чарував іншу

дурепу! Мене пересмикнуло від мерзоти. Але я ж знала, що так і буде! Чому ж тоді дозволила
цьому

мерзотникові доторкнутися до себе?!

Вкрай виснажена, промокла і брудна в обох сенсах, я увійшла в будинок. Радувало мене лише
одне –

святкування підійшло до завершення, і я можу поїхати звідси. Негідник осквернив подію і
місце. Тепер ця

асоціація буде переслідувати мене вічно. Він все зіпсував! Та що там, я теж хороша.

Розділ 7

Неприємні зустрічі

Про ті події я не розповідала ні кому. Мені було нестерпно гидко і соромно. Я уникала розмов і
розпитувань на

цю тему, спритно переводячи бесіду в інше русло. Тепер дні перебування в Барселоні стали не
такі гарні. Мене

практично всюди могла очікувати зустріч з цим переслідувачем жіночих спідниць. А так, все
залишилося як і

раніше: зустріч з друзями в улюбленій кав'ярні, прогулянки по місту з тітонькою, улюблена
книга вранці і кіно

вечорами.

На другий день, після тих неприємних подій, ми сиділи з Ейдом і Марі в «Старбаксі», і
обговорювали плани на
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вечір.

Нашу розмову перервав мій мобільний. На екрані висвітився незнайомий, але надзвичайно
наполегливий

номер.

Я відповіла, особливо не роздумуючи:

- Алло?

- Злата? – пролунав знайомий голос, і я мало не підстрибнула.

- Звідки в тебе мій номер?! – прогарчала я Віктору Ескаланту.

Ейд і Марі миттю звернули увагу в мою сторону.
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- Нам треба поговорити!..

Я натиснула сенсорну кнопку скидання дзвінка. Від обурення мене трясло. На мить навіть
забула, що

перебуваю під пильною увагою друзів.

- Ну?! – в один голос вони протягнули.

- Так, придурок один. - Відмахнулася я і зробила ковток карамельного латте.

Ейд з Марі багатозначно переглянулися, і той похитав головою.

- Нічого особливого, правда! – безтурботно посміхнулася я, намагаючись виглядати
невимушеною. – Ну і куди

ми йдемо ввечері?

Ми знову повернулися до нашої теми, і я силкувалася брати активну участь. Хоча всередині вся
кипіла від

злості на цього нахабу!

Увечері ми відправилися в клуб «Up&Down». І там вперше, за два дні, мені довелося заговорити
на заборонену

для мого розуму і серця тему.

Ми розташувалися за одним з круглих, білих столиків під колір оформлення всього залу. Я
відкинулася на

спинку м'якого дивана і стала оглядатися.

Незважаючи на досить ранній час для нічного клубу, на танцполі вже було досить багато
охочих потанцювати
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під треки ді-джея. Мою увагу привернула закохана парочка, стискаюча один одного в ніжних
обіймах у танці.

Нічого особливого, справа звична, але ось дівчина мені була знайома з недавніх пір.

Це була Амалія Рівас в компанії незнайомого мені хлопця. Довге чорне волосся з висвітленими
кінцями, біле

плаття дуже коротке, але розкішне і височенні підбори – вона виглядала казково.

- З ким це запалює Амалія? – на вухо запитала я у Марі.

- А, це її наречений Ектор Массиас. Гранде, до речі. Любить її шалено, балує дорогими
подарунками.

Повернувся недавно із США, практику проходив від УБ. Вони разом вже близько трьох років!
Правда, вона

давно вже бігає за Ескалантом. Але, як бачиш...

Моя огида до цієї дівиці заскалила. Як і до Ескаланту. Що за аморальні особистості! Бідний її
наречений. Я від

усієї душі захотіла, щоб він дізнався правду.

Після пари легких коктейлів і довгих танців, я вирвалася в туалет. Це був досить високого рівня
заклад, тому

черги і товкучки біля дамської кімнати не було.

Справив свою нужду, я підійшла до низки умивальників з підсвіченими великими дзеркалами
над ними.

Ополоснувши руки, я рилася в своїй сумочці в пошуках губної помади, як почула цокання
підборів. На

автоматі я подивилася в дзеркало на дівчину, яка зупинилася біля мене.

Це була Амалія, в шикарній сукні, що витончено прикрашало її ідеальну фігуру. Наші погляди
зустрілися.

- Привіт!- величезні блакитні очі нервово бігали по моєму обличчю.

- Привіт. – Холодно відповіла я, і дістала з сумочки блиск для губ.

- Здається, сьогодні гарний вечір, чи не правда? – її обличчя не покидала люб'язна усмішка.

Мені було гидко і неприємно спілкуватися з цією дівчиною. Вона стояла переді мною,
виряджена в дорогі речі,

неодмінно куплені за гроші її нареченого. За що вона йому в подяку, наставляла роги з
мерзотником

Ескалантом.
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- Так, був відмінний, – так само холодно відповіла я і, відкривши баночку з блиском,
присунулася ближче до

дзеркала.

- Ми з тобою майже зовсім не спілкувалися. Адже у нас є спільні друзі. – Залепетала вона.

Я знала, до чого вона хилить, і хотіла якомога швидше завершити цю словесну тортуру для нас
обох.

- Я б хотіла ближче познайомитися з тобою, щоб...

- Не думаю, що це вдала думка, Амалія, – не церемонячись, обірвала я її.

Я перевірила точність нанесення помади і кинула назад блиск в клатч. Окинувши її
презирливим поглядом, я

продовжила:

- Боюся, у нас з тобою дуже

різні погляди на життя і моральні цінності. І що немало важливо – у нас

абсолютно різні смаки.

Амалія втупилася на мене, здивовано і перелякано водночас.

- Я б на твоєму місці, маючи такий колірний типаж, про бузковий відтінок забула б геть! –
збираючись іти, я

додала. – Але про це я нікому не скажу. Це в моїх інтересах... Вітаю з заручинами, до того ж!

І пішла, залишивши її, ошелешено дивитись мені в слід. Я відчувала себе такою стервою, але
мені були

приємні ці відчуття.

Я вирушила на пошуки Ейда і Марі, відчуваючи огиду до цієї парочки коханців і жалість до
нареченого

Амалії. Але в глибині душі, я ловила себе на думці, що, частково, розумію цю зрадницю. Бо я
теж зрадницьки

не встояла перед чарами цього розпусника. І що найжахливіше – мені сподобався його
поцілунок. Різниця між

нами в головному – я нікого не зраджувала цим ганебним вчинком і більше такого йому не
дозволю. Ніколи.

З цими думками я повернулася в зал і, попрямувала до нашого столика, де відпочивали мої
друзі.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 47 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Гей! - обурилася я, коли мене хтось зупинив, схопивши за плече. – Що за...?! Ти?!

- Добрий вечір, Злато!

Віктор Ескалант утримував мене за руку і обпікала поглядом своїх чорних очей.

- Пусти мене!- я намагалася вирватися, не привертаючи уваги.

І чому ні Марія, ні Адріан не дивляться в наш бік?!

- Нам є що обговорити. А так, як ти не відповідаєш на мої дзвінки, мені довелося вистежити
тебе. - І з цими

словами він потягнув мене в бік переходу в інший зал.

Це було місце схоже на коридор, і там найменше була чутна музика.

Він стиснув сильніше моє плече, ніби передбачав, що я спробую втекти. Але зі сторони це
виглядало немов

милий дружній жест. Я розуміла, що потрапила в безвихідне становище. Можна було тільки
влаштувати

скандал і залучити дуже небажану увагу. Розуміючи це, я тільки розлютилася від безсилля.

І чому цей негідник так карколомно виглядає?! Чорна сорочка і костюм пісочного кольору,
сиділи на ньому

немов пошиті під замовлення. А цей його парфум...

Було б набагато легше, якби від нього тхнуло часником або потом!

- Ти помиляєшся, мені з тобою нема про що говорити! І залиш мене, нарешті, у спокої!- я
спробувала вирвати

руку, але марно. – Чого ти хочеш від мене?!

Ескалант різко смикнув мене, змусивши подивитися йому в очі.
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- Чого я хочу більше всього - покажу тобі трішки пізніше! – пообіцяв він таким тоном, що я
відчула пробіжку

зрадницьких мурашок по тілу. - А зараз, я хочу розповісти тобі правду!

Він оглянувся на компанію, яка раптово з'явилася, і загородив мене собою. Притиснувся надто
близько, нібито

пропускаючи їх.

- Та що ти?!- я зі злістю відштовхнула його від себе.

Ескалант сам, нагадав мені який він підлий бабій. Миттєва слабкість враз розчинилася.
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- Амалія Рівас переслідує мене вже давно, – гаряче почав він. - Вона обманом затягла мене в
той будиночок,

сказала, що підвернула ногу. .

-О, Боже! Припини! – я вирвала, нарешті, руку. – Не принижуй мене і себе цією брехнею! Ми ні
хто один

одному!

- Та нічого не було, чорт візьми!

Я зло посміхнулася і подивилася в очі негідникові, бажаючи спопелити його поглядом і
карбуючи кожне слово,

убивчо мовила:

- Амалія мені особисто все розповіла і благала зберегти вашу з нею таємницю!

- Що?!..

- Але так, як ти безпосередній учасник, думаю, вона не засмутиться, дізнавшись, що я тебе
просвітила!

Користуючись своєю абсолютною перемогою, я відкинула волосся з обличчя, розправила плечі
і гордо мовила

наостанок:

- Не смій мене більше дошкуляти! З тобі подібними я не воджу знайомства! Бо бридко.

І з почуттям абсолютної перемоги попрямувала в зал.

Тільки от на душі було дуже важко. Я розкрила його обман, і він не заперечував його. Отже,
останні боязкі

надії, що виправдовують Ескаланта, були знищені.

Розділ 8

Зрада подруги

Я опустила очі собі під ноги, коли йшла поруч з Марі по багатолюдній і метушливій Барселоні.
Ми були в

пошуках її ідеальної сукні до благодійного аукціону, і не пропускали жодного бутику на
проспекті Діагональ.

Мої думки були не були пов’язані зі словесними терзаннями Марії вибором між двох суконь.

Дуже активно стали розвиватися події мого життя. Було важко справлятися з ними і оцінювати
свої вчинки.

Знедавна, я відкрила в собі здатність ділитися думками з ким-то ще, крім самої себе. І поки
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цією людиною

була тітка. Але про свої нещодавні і дурні пригоди мені взагалі не хотілося говорити.

- Давай зайдемо, перекусимо? – кивнула Марія в бік маленького кафе на відкритому повітрі.

Ось вже сидимо з нею за столиком біля живого листяної огорожі. Розмістившись в затишних
бузкових

диванчиках, ми насолоджувалися прохолодною тінню і очікували наше замовлення.

- Ти якась інша, - зауважила подруга, незвично проникливо дивлячись на мене.

Я зніяковіла.

- З чого б це?

28

- А може, правильніше сказати: «кого»? – вона нахилилася вперед, склавши руки на столі перед
собою. – Ти

що запала на Віктора Ескаланта?

- Що?! Ні, звичайно! – але зрадницький рум'янець, видав мою небайдужість до цього
словосполучення.

- Але між вами щось відбувається? – тиснула на мене Марі.

Її мобільний заспівав голосом Девіда Гетта. Я була врятована телефонним дзвінком.

- Алло? – відповіла подруга.

Її насуплені брови вмить злетіли вгору. Вона здивовано розширила і без того величезні очі.

- ... Так, привіт!.. Хм... Не думаю, що це можливо. .. Теж, немає... Вибач, але це не чесно!.. Ні,
не буду. . Добре,

я передам!.. Окей, бувай!

Вона поклала телефон на стіл і відхилилася, даючи можливість офіціантові розставляти нашу
їжу.

Погляд Марі був надто багатозначним, а губи прикрасила загадкова посмішка.

- Тож, ти мені зовсім не довіряєш? – звузила очі вона, коли ми залишилися одні за столом.

Недобре передчуття, що мене спіймали на гарячому:

- Е-е-е... Чому?

- Латті, знаєш, хто мені дзвонив? – вона схилила голову набік.

Я чула в її голосі мало приховану образу. Мої здогадки зводилися тільки до однієї особистості,
яка могла все
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зіпсувати. Ця була та сама темна, нахабна особистість, яка себе називає «Віктор Ескалант».

- Здогадуюсь... – я прикусила губу, відчуваючи себе винною.

- І? – простягнула вона.

- Ми цілувалися.

Марія здивувала мене своєю стриманою реакцією і лише кивнула головою. Це було більше

схоже на ділові

переговори, ніж на бесіду подруг.

- Він просив мене сказати, де ми, щоб зустрітися з тобою. Я дала зрозуміти, що поки не
отримаю твоєї згоди -

не буду виконувати його прохання.

Я була задоволена її відповіддю.

- Спасибі.

- Ні! Розповідай, давай!

Я зітхнула і почала ділитися з подругою своїми промахами.

***

Тільки тітка залишалася в незнанні майже про все. Я розповіла їй лише малу частку моїх
пригод, ретельно

уникаючи імен. Так, як останнім часом її здоров'я трохи кульгало, я берегла її душевну
рівновагу.

Частково з цієї причини я вмовила Тессу провести деякий час в заміському будинку далеко від
міської суєти.

Та й мені було безпечніше перечекати поза міста, поки Ескалант перебіситься.

На другий день нашого добровільного вигнання за місто, тітка повідомила, що на вечерю до нас
прийдуть

гості. Я поставилася до цієї новини байдуже. До того ж, до мене вже приїхала Марі і нудно
точно не буде.
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Я трохи спізнювалася на приготування до вечері і погнала Рейну в швидкий галоп.
Під'їжджаючи до будинку,

побачила, що на балконі мене вже чекають тітка і якийсь незнайомий, ставний чоловік. Було
помітно, що йому

вже далеко за п'ятдесят, і він віддалено мені когось нагадує. Тривожні почуття, незрозумілого
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походження

діймали мене.

Тітка з незнайомцем мило розмовляли. Я з важким передчуттям злізла з коня і, віддавши
поводи конюху,

попростувала до них назустріч.

- А ось і моя Злата! – радісно вигукнула тітка і, підхопивши мене під руку, підтягла до себе
ближче. – Це моя

улюблена племінниця, герцог.

- Добрий вечір! - ніяково мовила, оглядаючи свій розпатланий вигляд.

Чорні лосини, високі чоботи для верхової їзди і біла майка – не зовсім належний вигляд для
знайомства з

герцогом, який разюче виділявся на моєму фоні в костюмі кольору кави.

Хоч він і не був молодий, але виглядав досить добре. І все ж когось мені нагадував...

- Чутка про вашу красу не прикрашена! – посміхнувся мені чемний аристократ.

Голос низький і красивий, темне волосся зворушені легкої сивиною і темні очі.

Я відповіла боязкою усміхаючись:

- Дякую вам, е...- я очікувально подивилася на тітку і та здивовано переводила погляд з мене
на, поки ще

безіменного, герцога і назад.

А зрозумівши, нарешті, що так і не назвала його імені, розсміялася

- Про що це я? Мила, це Давид Ескалант герцог Торрегросса. Давній і дуже хороший друг нашої
сім'ї! –

життєрадісно проголосила вона, і я різко підвела голову.

Що?! Ось кого він мені нагадував! Я здивовано глянула на... батька Віктора?! Так ось звідки
мені знайомий

цей колір очей!

- Ну не такий вже й давній! – жартівливо запротестував герцог, поки я мляво посміхалася.

- А ось і молодший Ескалант! - радісно вигукнула нічого не підозрюючи тітка і замахала
Віктору, що з’явився

в дверному отворі французького вікна. – Піди-но сюди, мій любий!

Якби поглядом можна було вбивати, то цей брехливий інтриган вже валявся би бездиханним
тілом біля моїх
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ніг. Вклавши все своє обурення і презирство у вираз свого обличчя, я свердлила його очима.

Віктор Ескалант одягнений під стать своєму елегантному батькові в костюм сірого кольору та
білу сорочку.

Він, нібито нічого не помічав, чарівно посміхнувся і привітав спочатку весело баронесу
Вальверде. А після,

повернувся до мене, чекаючи, коли я подам йому руку для вітального поцілунку. Його
нахабний погляд

пройшовся по мені з голови до ніг, і я раптом гостро відчула, що мій одяг надто мене облягає.
Очі негідника

задоволено зіщулилися, а губи трохи зігнулися в підлозі посмішці.

Але не тут-то було. Я скористалася прекрасним настроєм тітки, широко посміхнулася і
позадкувала тому:

- З вашого дозволу, я піду переодягнуся до вечері.

- Не квапся, люба, – зупинила мене тітка. – Я знаю, що Віктор також обожнює коней, і вже
пообіцяла йому

демонстрацію нашого з тобою багатства.

Моя посмішка зійшла з обличчя, а у молодшого Ескаланта навпаки, стала тільки ширше.
Тітонька

продовжувала щебетати, і тільки герцог з цікавістю спостерігав за нами.
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- З задоволенням, тьотю! – крізь штучну посмішку, процідила я.

- Навіщо цей спектакль?!- прошипіла я, нехтуючи його пропозицією руки, коли ми віддалилися
від родичів.

- Хіба не зрозуміло? – розтягував слова він.

- Ой, тільки не треба мене переконувати, що вирішив зав'язати зі своїми пригодами і стати
гарним хлопчиком!

– від обурення я крокувала швидко, але негідник встигав за мною особливо не напружуючись.

- Чому ні?

Я різко зупинилася, так що він мало не налетів на мене і, круто повернулася:

- Тобто, по-твоєму, я зовсім наївна ідіотка?!

- По-моєму, ти – чарівна, навіть коли намагаєшся подумки вбити мене, – невимушено сказав
Ескалант,
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мальовниче посміхаючись.

Образа на нього, що жила в мені, не дозволяла впасти в обожнювання цього обманщика.

- Амалія купилася на щось подібне? - звузивши очі, запитала я. – Чи були ще пара контрольно-
заїжджених

фраз?

Він злегка нахилив голову до плеча:

- Ти справді вважаєш, що мені потрібно було її вмовляти?

Я роздратовано продовжила шлях.

- Який же ти... самозакоханий індик! – кинула на ходу я, хоча думка про те, що йому
переконувати нікого не

потрібно, промайнула у мене в голові і не раз.

- Згоден! – усміхнувся той.

Ми зупинилися біля загороди, де граціозно походжала моя Рейну.

- Скромність – це прикраса! – гордо відповіла я, хоча розуміла, що він чортів ідеал у всьому.

- Жінок – так, але не чоловіків! – пирхнув Ескалант і звернув свій погляд на коня, поклавши
руки на огорожу.

– Чудовий кінь!

Я простежила за його поглядом, і досить посміхнувшись, виправила його:

- Ця кобила. Рейна. Моя.

Він схвально закивав і облизав губи.

Чорт! Я відчула, що знову червонію!

- Хочу покататися на ній.

- Ха! Це неможливо! - гордовито продовжила я. – Вона не визнає іншого вершника, крім мене.
Тобі її не

осідлати!

Це прозвучало як виклик. І Ескалант його прийняв. В передчутті він посміхнувся, переводячи
на мене погляд:

- Посперечаємося?

Але чи варто так ризикувати?

- Що на кону?
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- Скажімо, - протягнув він, склавши руки на грудях. – Побачення?

- Ні! – надто різко скрикнула я.

- Тобто ти зовсім не впевнена у своїй кобилі? – самовдоволено посміхнувся той. – Чи боїшся
мене? Або не

впевнена у своїй кобилі і боїшся мене?

Ну й нахаба! Я прийняла виклик:

- Тоді моя

ставка: це свобода від твого нав'язливого докучання, тобто свобода від тебе. По руках? – я

простягнула йому руку.

Він коротко засміявся.

- Я був правий - ти дуже азартна!

Він якось надто інтимно стиснув мою руку, погладжуючи великим пальцем мою долоню. І
раптово смикнув

мене до себе, додав:

- І дуже сексуальна!

Серце забилося ще швидше, і я висмикнула зап'ястя, відчувши, що червонію. Моя реакція
викликала його

вульгарну посмішку.

Він зняв піджак і повісив його на загородження. Одним рухом, негідник перестрибнув через
дерев'яні бруси і

попрямував до коня, на ходу підвертаючи рукави своєї білосніжної сорочки.

- Що він надумав? – вигукнула тітонька, наближення до загороди в компанії герцога і Марі.

- Вирішив, що здатний осідлати Рейну! – хитро посміхнулася я, тільки очі світилися
передчуттям поразки

Ескаланта.

Я була впевнена у своїй кобилі і ні на мить не припускала свій програш. Я представила свою
свободу від

нав'язливості Віктора. І мені стало трохи шкода. Але я швидко прогнала це почуття зі своєї
свідомості.

- Вона ж покалічить його!- ахнула тітка. – Зупиніть його, негайно!
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- Не варто, – добродушно втрутився Давид Ескалант. - Мій син дуже хороший наїзник. Немає
приводу для

хвилювання, запевняю вас.

- До того ж, йому не завадить трохи прим'яти павиний хвіст, – не обертаючись, ляпнула я.

Марі зойкнула, і я зрозуміла, що сказала зайве. Я повернулася до батька Віктора, зніяковівши:

- Прошу вибачення, я не хотіла ...

- А у вас гострий язичок, дорогенька! – не усміхаючись, мовив той, хоч його очі іскрили
пустощами. – І ви

маєте рацію, моєму синові це не зашкодить, а навіть навпаки.

Він мені підморгнув.

Збентежена підтримкою з неочікуваної сторони, я невпевнено посміхнулася у відповідь і
звернула увагу, на

Віктора, який вже наближався до Рейни.

- Жахлива витівка! - бурмотіла тітка, ще більше збліднувши.

Тим часом, Ескалант повільно підходив до коня, потираючи руки, очевидно, що б зігріти. Його
губи ворушись,

але слів було не розібрати. Він невідривно дивився на вже насторожену Рейну, яка вже нервово
підривала

землю копитами у відповідь на його ніжну посмішку.
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- Він вирішував прокласти шлях до твого серця через твою кобилу? – шепнула мені Марі.

- Не думаю, що він шукає шлях до мого серця! – відповів я їй.

Глядачів зібралося вже досить багато. Крім гостей тітки, до стайні прийшли робітники. Я була
задоволена цим

– програш Ескаланта побачить більше народу.

Горе-наїзник підійшов зовсім близько до Рейни й повільно простягнув руку до її голові.

Я, як і всі інші, затримала дихання, коли вона встала на диби і загрозливо заржала.

- Обережно, сеньйоре!- вигукнув конюх, потираючи нещодавно вкушений кобилою правий бік.

Моя посмішка стала ще ширша. Хоч мені і не сподобалося, що сеньйор зовсім не злякався і не
відступив перед

небезпечною міццю тварини, яка тепер обурено дивилася на нього і трясла головою.
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Ескалант весь час щось говорив, не перестаючи посміхатися, і знову став наближатися.

Вкрай розбурхана кобила знову встала на диби. Маючи намір затоптати його. Глядачі
зойкнули, в тому числі і

я. Мимоволі.

Ескалант був змушений відступити в сторону. Правда, недалеко. Рейна голосно і довго ржала,
переминаючи

копита на одному місці і демонструючи відмінні білі зуби.

Але той лише захоплено засміявся. Продовжуючи щось тихо їй говорити.

Рейна задкувала, ніби опираючись якомусь гіпнозу, трясла гривою. Ескалант переслідував її,
намагаючись

торкнутися.

- Не вір йому, мила! – шепотіла я, розуміючи її почуття, як ні хто інший з присутніх.

Негідник знову підійшов до коня на небезпечну відстань. Та, було, знову хотіла встати на диби,
але (о, диво!),

він ніби відмовляючи її, похитав головою і схопив за поводи, не даючи піднятися.

Рейна стала дико вирватися, бити копитами і голосно іржати. Але Ескалант все ж таки втримав
поводи і, до

загального замилування, торкнувся її морди.

Я в цілковитому шоці спостерігала, як зрадниця стала заспокоюватись від його дотиків, слів,
голосу або

ласкавої усмішки, що дарував він норовистій тварині.

- Очам не вірю! – приголомшено прошепотіла я, під загальні вигуки захоплення.

Рейна все ще пирхаючи, здається, стала прислухатися до його слів.

- Цікаво, що він їй говорить? – не відриваючи від цієї сцени очей, спитала Марі.

Я кинула на неї розгніваний погляд, з німим запитанням: «І ти туди ж?!». У відповідь подруга
винувато

знизала плечима.

Чесно кажучи, я сама не знала яке почуття з тих що відчувала було сильніше: досада ураження
або мимовільне

захоплення майстерністю негідника.

Тим часом, Ескалант несподівано знахабнівши, поцілував мою, вже не опірну, Рейну. Після
дістав з кишені
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штанів маленьку моркву і простягнув їй.

- Хто дав йому морквину?! – ахнула я.

Це були її улюблені ласощі!

– Одні зрадники оточують мене! – обурено бурчала я.
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Коли запроданка злопала моркву, Віктор відійшов в сторону, за її спину. Рейна потопталась-
потопталась і ...

підійшла до нього, мило тицьнувши носом в плече!

Поруч охали і ахали тітонька, Марі та інші глядачі.

Ескалант знову нагородив коня морквиною і погладив по морді, шиї, спині. Не припиняючи їй
щось говорити,

вхопився за поводи й, не дочекавшись обурення або агресії з боку кобили, вміло осідлав її.

Пролунали оплески. Мляво, підтримала і я, відчайдушно борючись з бажанням відверто
захопитися його

вмінням і розпитати, як він знайшов до неї підхід.

Хвалькуватий негідник зробив коло пошани під захоплену радість оточуючих. Голосніше за всіх

захоплювалися колись укушені кобилою службовці на стайні. До цього моменту, вони
припускали, що вона по

дорозі в цей світ, десь скинула одного з вершників Апокаліпсису.

Ескалант під'їхав до мене на моїй незвично покірній кобилі і, не стримуючи самовдоволену
посмішку,

подивився на мене зверху вниз:

- Ти – наступна!

Я гордовито підвела підборіддя, розуміючи його слова на загрозу спроб приручити мене:

- Ти - нечесний гравець!

- А отримати свободу від мене ціною мого здоров'я або навіть життя – це, по-твоєму, верх
шляхетності? - він

зліз з коня і перестрибнув через огорожу.

Я невинно заплескала віями:

- Я тебе благаю, яка загроза?! Ну, було пару випадків травм конюхів – зовсім дріб'язкові! -
збрехала я.
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- Це було

насправді дуже нерозважливо і небезпечно! – втрутилася тітка. - Але ви - блискучий наїзник,

дорогий мій.

- Дякую вам, баронеса.

Я фиркнула, оцінивши солодкуватий тон Ескаланта.

- Ну а тепер, прошу всіх до господи! – проголосила тітка, прийнявши пропозиції руки від
Віктора.

- І, до речі, так звані моєю племінницею дріб'язкові травми конюхів – це зламані зап'ястя, плечі,
руки і

ключиця, здається.

- Дві, – буркнула я.

Герцог засміявся і запропонував мені руку.

- Ви сама чарівність, любонько!

***

Що можна було сказати про цю вечерю? А як почуває себе мишеня, на якого дивиться
величезний ледачий

котяра і облизується? Ось і мені було якось не затишно. До того ж я злилася на тітку, яка знову
записалася в

свахи і все це влаштувала. Звичайно, тут є і моя вина, адже я не розповіла їй про знайомство з
Віктором

Ескалантом.

З кожною хвилиною вечора, злості у мене ставало більше, а терпіння все менше. Лише Марі
була в курсі всієї

ситуації, і з острахом дивилася на яскраво-червону від гніву мене, під хтиво-пильним поглядом
негідника.

- Герцог не зводить з вас очей! – шепнула мені на вухо подруга, і я простежила за її поглядом.
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Мої очі зустрілися з лукавим поглядом похилого Ескаланта. Очевидно, його тішило все, що
відбувається, і він

підморгнув мені.

Я мляво посміхнулася, чисто з ввічливості. Що за сімейка?! Тепер зрозуміло в кого цей
нахабний тип.
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- Люба, ти неодмінно повинна заспівати для нас! – защебетала задоволена тітка.

- О, так! – надихнувся герцог, досить вовтузячись на стільці. – Я чув про ваш чудовий спів!

- Я б з радістю, - в’яло посміхнулася я. – Але сьогодні абсолютно не в голосі.

- З-за свого програшу в суперечці? – привертаючи до себе мій погляд, підчепив син герцога.

- Швидше, з-за твоєї пристрасті до обманів.

Я швидко відвела погляд від нього. Він плутав мені всі думки, чортів гіпнотизер.

На мою уїдливу репліку реакція присутніх була неоднозначною. Тітка поперхнулася, Марі
завмерла, князь

пирснув від сміху, а сеньйора Этьер, спіткнувшись, трохи не зронила рознос з десертом. Тільки
адресат моїх

висловлювань усміхнувся і промовчав.

Я розуміла, що переходжу кордон і тим самим показую, що мене зачепив його обман. Але вже
дуже важко

втриматися. Всю свою зароджується симпатію до цієї людини я звернула в гнів і злість на нього
ж. Він -

підлий брехун, повторювала я собі. Цілував мене ввечері, а вранці розважався з іншого. До того
ж з майже

заміжньої дівчиною!

- Я багато чув про твою зухвалість, може, тому й не здивований? – натискаючи на мене своїми
палаючими

очима, сказав мені Віктор, після закінчення вечері.

Він підійшов до мене, після того як всі вийшли з-за столу і попрямував у вітальню. Я окинула
його

презирливим поглядом. Увесь час вечері, я піднімала в собі почуття, які здатні затьмарити
привабливість

негідника.

- А твій батько знає про інтрижку з Амалією?

Посмішка зійшла з його обличчя:

- Я ж казав тобі – немає ніякої інтрижки.

- Вистачить брехні! - відштовхнувши його запропоновану мені руку, я рушила в бік гостей, які
вже майже

зникли.
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Наздогнавши мене, він перегородив дорогу:

- Я розумію, що моя репутація далека від ідеалу. У тебе є абсолютно всі підстави не вірити мені.
Але я готовий

зробити що завгодно, лише б довести свою невинуватість!

Я іронічно підняла брови.

- Для початку не потрапляй у такі ситуації, в яких неможливо виправдатися. Це довіра,
розумієш? Якщо

одного разу його зрадити, другого шансу вже не буде. - І обійшовши його, я продовжила шлях.

Цей вечір був для мене завершений. Я відпросилася у тітоньки і вибачилася перед гостями,
переконавши всіх,

що у мене розболілася голова. Кімнату я покидала під насупленим поглядом Віктора
Ескаланта.

Я позбавила себе задоволення дивитися на нього. Мої зрадницькі почуття могли знову
оволодіти мною, тому я

подумки встановила для себе рамки, абсолютно виключають спілкування з цією людиною. Я
злилася на себе.

Як можна бажати зустрічі з цим низьким і підлим чоловіком?! О, ганьба мені!
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Розділ 9

Аукціон

Щоб триматися від Віктора Ескаланта подалі, необхідно, як мінімум, переїхати в інше місто.
Так, як це було

поки неможливо, я була змушена всіляко уникати його.

Після вечері, я поговорила з тітонькою і пояснила їй справжні причини своєї поведінки.
Природно змовчавши

про самий інтимний і дурний з мого боку вчинок. Як завжди, тітка встала на мою сторону і
пообіцяла (в

черговий раз) не влаштовувати мені ніяких оглядин. Не приховую, мені було приємно чути, як
вона словесно

штовхає Ескаланта.

Але не про це мова...

На наступний день я вирушила на давно запланований захід. Це був благодійний аукціон, де
лотом виступали
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дівчата. Вірніше, їх час і суспільство. Бажаючі повечеряти в тому ж ресторані, в якому
проходив цей аукціон,

повинні були заплатити за компанію тієї сеньйорити, яка сподобалась. А всі виручені кошти
підуть на

благоустрій дитячої лікарні. Моментом інтриги був обов'язковий дрес-код: жінки у вечірніх
сукнях, а чоловіки

в смокінгах й масках.

Ми з Марі брали участь у цьому заході. Мене вдалося умовити тільки благою метою даного
аукціону, а моя

подруга... загалом, вмовляла мене взагалі-то вона. Адріан також збирався бути присутнім, його
мати й моя

тітка були одними з організаторів.

Запрошені були лише, так би мовити, «свої», і багато хто вже домовилися про те хто кого
«купить», щоб не

залишитися в небажаної компанії на вечір. Мене, до речі, повинен був викупити Ейд. А Марі
пророкувала

величезні торги за своє товариство.

Подруга була в фіолетовій сукні з подвійною спідницею: зверху довга, а в розрізах виднілась
коротка, майже

до непристойності. Я вибрала молочного кольору сукню до колін, що облягала мене. Волосся
довелося

укласти в легкі локони - все-таки, не простий же вихід у світ.

На аукціоні було багато

смачних напоїв і легкої закуски. Запрошені, в очікуванні початку, розташувалися на

першому поверсі ресторану. Тут же були виставлені фото учасниць. Так, ніби ми перебували на
картинній

виставці. Сцена, де виступали музичні виконавці, була підготовлена до проведення торгів.

Дуже багато журналістів з фото і відео зйомки снували в пошуках чергової жертви інтерв'ю. Я з
подивом

відзначила, що серед присутніх багато знайомих облич з університету. Зрозуміло, ті, чиї доходи
дозволяли тут

перебувати.

Амалія Рівас також була присутня. Я з огидою дивилася, як вона позує фотографом у своєму
блискучій міні-
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сукня під колір золота. Як же вульгарно і без смаку!

Ми стояли в компанії університетських знайомих і обговорювали появу нашого місцевого
плейбоя - Маркуса

Торо. В УБ він був дуже популярним парубком. «Золотий» хлопчик, за яким зітхали більшість
дівчат з

університету.

Особисто я, вважала його занудним володарем на рідкість поганим і жіночним стилем. Я була
готова

посперечатися, що поличка в його ванній кімнаті заповнена косметикою більше ніж моя. Хіба
хлопцеві це до

лиця?

Але тут на арену вийшла трійця юнаків, що особливо не напружуючись підриває впевненість і
авторитет

чоловіків подібних Маркусу. Ксав'єр, Хоакін, ну і, звичайно ж, Віктор Ескалант поважно
входили в зал. Троє

красенів у чорних костюмах і атласних масках на обличчях.

І як йому це вдавалося? Варто Ескаланту з'явитися у залі, як майже вся увага автоматично
зверталася до його

персони. «Він - аморальний бабій і брехун!» - повторювала я постійно собі, як заклинання
проти його чар. Але
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це допомагало слабо. Я невідривно дивилася, як він власною повільною ходою спускається в
зал, одягнений у

чорний смокінг з тонкою краваткою. Його бездоганні риси обличчя маска тільки прикрасила.
Не впізнати

Ескаланта було неможливо.

Він узяв келих з розносу виник поруч офіціанта. Пригубивши напій, негідник обвів поглядом
зал. Моє

дихання зрадницьки почастішало, коли згадала про те, як цими губами він цілував мене. Я не
встигла відвести

очі. І знову попалася за безсоромним заняттям! Його рот розтягнувся в красиву усмішку, і він
зробив жест

рукою з келихом, даючи зрозуміти, що подумки проголошує тост за мене.

Я коротко кивнула і поспішно відвела погляд, відчуваючи, що червонію і часто дихаю. І тут я
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помітила,

Амалію, яка стоїть неподалік й спостерігала за нашим безмовним привітанням. Її ненависна
гримаса, неабияк

зіпсувала красиве обличчя. Вона дала зрозуміти, що ревнує мене до свого коханця.

Мені стало не по собі. Я наче проковтнула гірку мікстуру. Почуття провини відвідало мене.
Вона, безумовно,

любить його. А я фліртувала і безсоромно цілувалася з ним! Вона жертвує всім заради нього:
честю, сім'єю,

благополуччям... Мені було шкода її, а його – я ще більше зненавиділа. Думки про Амалії дали
мені сил у битві

зі своїм серцем. Розум переміг. І я більше не дивилася в натовп, щоб не зловити погляд
негідника і його

жертви.

Так, в моїх неприємних роздумах, які неабияк зіпсували мені вечір, я стояла в оточенні звичної
компанії, і

зовсім не брала участі у розмові. Минуло всього кілька хвилин, після обміну поглядами з
Ескалантом і

Амалією, як оголосили про початок аукціону.

У мене було погане передчуття, поки я стояла серед дівчат, очікуючи своєї черги. Початковою
ставкою були

п'ятсот євро. Ті, які вже купили собі компанію, відправлялися на другий поверх ресторану, щоб
повечеряти зі

своєю «купівлею».

Поки максимальну суму в п'ять тисяч євро було продано суспільство Марії, хлопцеві, якого я не
впізнала.

Амалія також брала участь. Її купив рогоносець-наречений за півтори тисячі. Вона явно
очікувала боротьби за

свою компанію. Ескалант засмутив її, певно.

Дійшла черга до мене, і я стиснула в руці свій мобільний з номером Ейда напоготові. Я
передчувала, що

Ескалант буде намагатися придбати мене, але готова була влізти в борги, лише б це йому не
вдалося. Тим

більше, що гроші я витрачу не дарма – діткам вони потрібніші.

- Чарівна Злата Бронських подарує вам своє суспільство. Порадує не тільки свою дивовижну
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зовнішність, але і

цікаву бесіду! Адже дівчина перспективна студентка одного з кращих університетів Європи! –
вихвалював

ведучий аукціону, поки я йшла в центр сцени, з млявою усмішкою на губах.

- Отже, початкова ставка незмінна п'ятсот євро! О, є молода людина під номером п'ять! Хто
більше?

Я знайшла свій щасливий п'ятий номер – Адріан підморгнув мені, тримаючи табличку з цією
цифрою.

- П'ять тисяч! - ліниво протягнув Ескалант, підняв табличку з номером тринадцять.

«О, як несподівано!» - подумала я, вирішивши, що номер з трьома шістками для нього був би
доречніше.

- Отже! – надихнувся аукціоніст. – П'ять тисяч разів...! Є! П'ять з половиною тисяч євро! Номер
п'ять!

- Сім тисяч! – вигукнув Ескалант.

От же бабій! Я скинула гудок Эйду, даючи зрозуміти, що займаю у нього. Адже договір був про
сім тисяч, які

він може витратити. Тепер все що зверху моя турбота!

Тут же Адріан підняв табличку.

- Сім з половиною - раз! – азартно кричав ведучий.
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- П'ятнадцять тисяч!

- Чорт! – не стрималася я, і на мене осудливо глянув владика молотка.

Я винувато посміхнулася:

- Вибачте.

- П'ятнадцять тисяч разів! – продовжував той.

Я подивилася на Ейда, той розвів руками.

- П'ятнадцять тисяч - два! П'ятнадцять з половиною, номер шістнадцять!

Я смикнула головою в бік піднятою таблички! Що за маячня?! Це Маркус-метросексуал?

Не могла повірити своїм очам...

- Тридцять тисяч! – незворушно проголосив Віктор Ескалант і по залу пронісся здивований
вигук.
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Аукціоніст витер піт з чола білосніжною хусткою. І продовжував розмахувати своїм молотком,
поки я подумки

намагалася перевести ці гроші на ті, що ходять на моїй батьківщині.

- Тридцять тисяч... три! – видихнув той і стукнув молотком. – Вечеря в компанії витонченої
сеньйорити

Бронських дістається молодому чоловікові під номером тринадцять всього за тридцять тисяч
євро!

У залі пролунали оплески і я, ошелешена цифрою, яка склалася в

голові, пішла на зустріч до Віктора

Ескаланта.

Він уже чекав мене біля сходинок сцени з задоволеною посмішкою на обличчі. Його очі
відверто нишпорили

по мені.

Я відчувала бурю емоцій: лють, подив і обурення, від того що доведеться терпіти його
фамільярні витівки на

протязі усього вечора. Але це заради дітей. І я повинна пишатися тим, що він витратив таку
суму батьківських

грошей не на предмет непотрібної розкоші або примітивно, на пропалювання життя. Нехай він
і переслідував

сороміцьку мету.

Я відмовилася від пропозиції руки Ескаланта, і відсахнулася, коли він спробував поцілувати
мене в щоку.

- Гей! Ти купив тільки моє товариство! А з цим, тобі доведеться звертатися до дівчат іншої
категорії.

Його очі звузилися, поблискуючи чорним вогнем крізь прорізи в масці:

- Ти що така зухвала?!

- Ще не пізно повернути гроші! – сказала я, відходячи на безпечну відстань від нього.

Цей аромат. . Що за духи він використовує?

- Ви дозволите вас сфотографувати? - налетіли репортери, немов шуліки.

Я посміхнулася без особливого ентузіазму, на відміну від Ескаланта. Той не тільки дозволив
клацати

фотокамерами, обнявши мене за талію, але і дав коротке інтерв'ю.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 66 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Що ви відчуваєте, здобувши найбільшу суму для дитячої лікарні? – люб'язно усміхаючись,
запитала мене

тележурналістка у діловому костюмі і яскраво-червоною помадою.

- Щастя. – Не впевнено знизала плечима я, гостро відчуваючи руку Віктора на своєму тілі.
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- О, ну, звичайно ж, вам пощастило подвійно: добра справу і компанія одного з найзавидніших
женихів Іспанії!

– защебетала ведуча, надмірно пурхаючи віями, з-під яких кидала тужливий погляд на
Ескаланта.

Я розлютилася.

- Думаю, йому пощастило більше, – я тицьнула великим пальцем вгору. - Коли там будуть
підраховувати, цей

благий вчинок зарахують замість двох проступків завидного нареченого!..

Я не договорила всю думка, так як Ескалант смикнув мене до себе, відсторонюючи від
мікрофона, а ду натовпі

репортерів почулися смішки.

- Е...?- простягнула все ще усміхнена журналістка,

- Вибачте, нам пора. Час обмежено! – сухо мовив той і представники преси стали розходитися.

- Я в туалет. – Буркнула я, коли він подивився на мене.

Не чекаючи відповіді Ескаланта, я обійшла його. Він хтиво облизав губи, проводжаючи мене
слідом, трохи

обернувшись.

- Менш азарту в очах, малюк! – пролунав голос баронеси Торрес.

Ескалант трохи здригнувся, побачивши як на моєму місці виникла Тесса.

- Баронеса! – Ескалант поважно схилив голову.

- Значить так, красень! Ця дівчинка для мене, як дочка – єдина і гаряче любима. І якщо з її
очей проллється хоч

одна сльозинка з-за тебе, юначе, мені доведеться пустити в хід важку артилерію. Ти ж
військовий і знаєш про

силу дії цієї зброї, адже так?

- Е... ви погрожуєте мені? – скинув брови Ескалант.

Тесса Торрес розсміялася:
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- Хлопчик мій, ми в різних вагових категоріях. Тобі треба ще підрости, що б домогтися від мене
загроз.

- При всій повазі...

- Я ще не закінчила, – Тесса жестом руки, гідним королеви, зупинив його на півслові. – Зверни
увагу, я дуже

добре знаю твою матір, жінку класичних традицій. Я думаю, ви в курсі, які методи покарання
вона

використовує?

- Неодноразово брав участь, – кивнув той.

І вже йдучи, додала:

- Хоч ти і вимахав таким красенем, в моїх очах ти все той же хлопчисько, який бігає по вітальні
в одних

підгузках! - плеснувши його по плечу, Тесса пішла.

Тим часом я увійшла в одну з пустельних кабінок жіночої кімнати, не перестаючи бурчати собі
під ніс лайку

на рідній мові. Іспанська була не настільки багата на подібного роду лексику.

Почулися звуки швидких кроків, які наближалися до туалету. Потім різко відчинилися двері і в
кімнату

увірвалися, судячи по голосу і звуком шпильок, дві дівчини. Одна з них ридала, і я, здається,
стала впізнавати

її голос…

- Він не любить мене, розумієш?! – істерила Амалія.

Я піддалася пориву і зробила ще один безсоромні вчинок. Вставши на унітаз, я припала до
дверей кабінки,

щоб краще чути.
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- Як же так, мила? – другий голос звучав заспокійливо й з нотками співчуття.

- Він сам мені це сказав!

- Але ти ж казала, що ви помирилися після того побачення в пляжному будиночку!

- Я так думала! Хотіла в це вірити! Навіть коли він відмовився від мене...

- Відмовився?! - ахнула незнайомка.

- Так, Кітті! Між нами нічого не було! Він вперше нехтував мною!
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Значить, він говорив мені правду. Вона його переслідувала... Ескалант не брехав, чорт його
забирай!

- Але ця дівчина... Я не вірила, що вона йому настільки не байдужа! Не вірила йому!

- Ну, адже це ненадовго, мила!- намагалася втішити її подруга.

Я присунулася ближче і затамувала подих.

- Ні! - істерика Амалії набирала небезпечних обертів. - Ти ж бачила його сьогодні! Вона дійсно
приваблює

його! Він сам на себе не схожий! Він... закохався в цю чортову потвору! В цю малолітню
дурепу!

І знову ридання.

- Тихіше, рідна! Підемо, тут нас можуть побачити!

Голоси стихли за дверима.

Тепер, я знала більше ніж того хотіла. Її слова звучали у мене в голові. Я навіть забула, що
прийшла в туалет.

Якесь піднесення охопило мене. Всі мої відчуття та емоції вмить збудилися. Я тремтіла
всередині. Що кривити

душею, я була щаслива, почувши те, що потай від себе бажала. Фундамент моїх почуттів до
Віктора був

закладений того вечора.

Розділ 10

Везучий таксист

Коли я повернулася, Ескалант вже чекав мене за столиком.

По дорозі, я зателефонувала Марі і коротенько все розповіла. Подруга протверезила мене, і я їй
була вдячна. У

цій ситуації він виявився невинним. Але все ж, це не заважає йому почати свій новий список,
пригод

сучасного Казанови, саме з мене. Я не могла йому довіряти. Цей чоловік занадто зріднився з
репутацією

плейбоя.

- Отже! – з допомогою люб'язного офіціанта я розташувалася на високому стільці і відкинулася
на його

спинку. – Як часто тобі
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доводилося купувати увагу жінок, які не спокушалися на твої природні чесноти?

Ескалант сидів навпроти мене, поклавши руки на підлокітники. Маску він вже зняв,
дозволяючи всім

милуватися ідеальністю своєї зовнішності. Слухаючи мої слова, він потирав підборіддя однією
рукою і губи

розтягнулися в іронічну посмішку.

- Ти перша у мене.

Я старанно розправляла серветку на своїх колінах, намагаючись приховати свою справжню
реакцію на його

відповідь. Віктору Ескаланту дійсно мало хто може відмовити. Хіба що, коли він був у дитячому
садку?

Офіціант люб'язно наповнив мій келих. Під пильним поглядом Ескаланта, від якого мені
хотілося сховатися

під столом, я зробила ковток шампанського.
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- Я ось про що думаю в останні кілька годин, - задумливо протягнув Віктор. - Як часто тебе
карали вдома за

твої витівки?

Я кинула на нього розлючений погляд. Він явно насолоджувався розмовою.

- Очевидно, тобі зовсім не про що думати, крім цього? Співчуваю, правда.

- Насолоджуйся своєю зухвалістю поки можеш, – усміхнувся Ескалант.

- О, спасибі, звичайно. Але твій дозвіл мені як-то... е-е..., - я театрально задумалася. – Та пофіг
мені на твій

дозвіл!

Самовдоволена посмішка не сходила з його обличчя. Ескалант різко нахилився вперед,
зчепивши руки перед

собою, і мовив з нотками погрози в голосі:

- Це поки що.

Я ахнула, почувши його заяву. Але відповісти не встигла - з'явився офіціант. Готовий прийняти
у нас

замовлення. Я наспіх замовила легкий салат з овочів. Ескалант якесь малознайому страву
французької кухні.
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Я в голові прокручувала всі його слова і відганяла від себе підле почуття захвату від фрази, що
звучала як

обіцянка.

Ми знову залишилися наодинці, якщо не враховувати заповнені столики навколо такими ж, як
ми, учасниками

аукціону. Дивно, але я не побачила ні Ейда, ні Марі. Тітонька сиділа в компанії інших
організаторів за одним зі

столиків. Я помахала їй. Ну а той факт, що Амалія з нареченим теж кудись пропала, мене не
здивував.

Я склала руки на колінах, поклавши лікті на ручки стільця. Ескалант не спускав з мене очей.
Це дуже

бентежило. Відчувала себе учасником дуелі поглядів. Нас розділяв невеликий столик, оповитий
золотистою

скатертиною. На мить мені здалося, що він хоче відкинути його в сторону, щоб дістатися до
мене.

Я гнала від себе почуття симпатії до цієї людини, відчайдушно чіпляючись за недоліки, які
відштовхували

мене від йому подібних.

- Ти погодив з батьком таку величезну суму, яку витратив сьогодні?

Брови Ескаланта здвинулись:

- Мені не потрібно узгоджувати витрату власних грошей.

- Ах, ну так, звичайно! - саркастично мовила я і зробила ще ковток ігристого вина.

Ох, ці зіпсовані сімейними грішми дітки!

- Злата, - його голос звучав з незвичною холодністю. – Благодійний внесок я зробив виключно зі
своїх

заощаджень.

Мій погляд, кинутий на нього поверх келиха, дозволив мені помітити різку зміну в ньому. Між
нами повисла

пауза. Нам принесли наше замовлення.

Я роздумувала над його словами, все ще вважаючи Ескаланта зіпсованим і розпещеним, як
жіночою увагою,

так і сімейним багатством. Але промінчик просвіту, все ж з'явився. Я раптом почула своє
запитання, ніби зі
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сторони. Адже він міг подумати, що я сую ніс у не свою справу, немов пробиваю грунт його
фінансового

становища.

- Та годі вже! - перша здалася я, коли мовчання стало нестерпним, і відклала столові прилади. –
Невже я

настільки тебе образила?
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- Не пригадаю, коли я ображався на що-небудь в останній раз, – грубувато кинув він, не
піднімаючи очей від

тарілки.

- Нагадати? Пару хвилин тому тебе дошкуляла нетактовними питаннями одне наглюче
дівчисько.

Він хмикнув:

- Я швидше розлютився.

- О, ну тоді я даремно хвилювалась.

- Ти хвилювалась, що образила мене? - його тон пом'якшав і він подивився на мене, роблячи
ковток з келиха.

Я зрозуміла, що бовкнула зайве.

- Бачиш, мені не властиво ображати людей. Коли це вельми рідко відбувається, мене турбує
совість... Ах, ну

так! Дивись, «совість» - це така штука, яка емоційно дошкуляє чесних людей...

- М-м-м... ясно! – простягнув той, відкидаючись на спинку стільця – І довго тебе мучила
«совість» після того,

як ти знущалася над страхами своїх потенційних залицяльників?

Все зрозуміло. До нього дійшли розмови про мене і про мої витівки, коли я відлякувала від себе
майбутніх

наречених.

Я прикусила губу під його очікувальним і глузливим поглядом.

- Не дуже, – буркнула я.

Він усміхнувся:

- Так і думав.

Його самовпевненість зашкалювала і мене це страшенно дратувало.
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- Ти тільки що в черговий раз підтвердив моє перше враження про тебе.

- Та ну? Поділися зі мною домислами про мою скромну персону!

- Якою завгодно, але не скромною! – фиркнула я.

- Все вірно. Я повторюся: скромність - доля жіноча.

- О, Господи! Ти нестерпний самозакоханий... сноб!

- Вибач?! – він витріщив очі.

- Він простить! – в серцях, я вказала рукою в небо. - Ти так себе любиш, що можу
посперечатися, цілуєш своє

відображення! А винні в цьому, перш за все, бідні жінки які боготворять тебе!

- Мене ніхто не обожнює. Мене спокушають або спокушаю я! – знизав плечима він.

І як йому вдається вганяти мене в збентежені фарби за частки секунди?!

- І так, я самовпевнений. Чому мені таким не бути?

Дійсно! Він - красивий, багатий, успішний... Його достоїнства можна перераховувати до
безкінечності. Саме

це і дозволяє йому бути популярним у жінок. Чим він, із задоволенням користується.

І, звичайно, йому цікава я, але лише тому, що ще нікому не вдавалося підібратись до мене
настільки близько.

Мені було неприємно визнавати це. Справжні причини мого відлякування хлопців він, також,
не знає і це

очевидно, приваблює його сильніше.
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З роздумів мене вивів його пильний погляд, і я зрозуміла, що він чекає відповіді, на питання
якого я не чула.

- Амалія говорила з тобою сьогодні?

Я здивувалася. Адже він не може знати, що я підслухала її істерику, яка повністю виправдала
його в моїх очах.

Але тільки в цій історії.

- Ні. З чого б їй заводити зі мною бесіду? – байдуже мовила я.

- Тому, що я наполіг.

- А-а-а, тоді зрозуміло! – я вирішила не говорити йому про те, що чула.

Його
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погляд знову мене турбував. Немов я була голісінька перед ним. Як так виходило, що наша
бесіда з

розважальної та невимушеної, одним лише поглядом перетворилася в щось безмовне, інтимне.

Ескалант потирав вказівним пальцем свою нижню губу.

Мені раптом згадався наш поцілунок. Стало жарко. Я ніби все ще відчувала його руки, такі
міцні й владні...

- Потанцюємо? – це невинна пропозиція прозвучала надто спокусливо.

Я не встояла.

- Будемо вважати це бонусом за твою щедрість, – ніяково пожартувала я, коли вкладала свою
долоньку в його

простягнуту руку.

Ескалант посміхнувся і повів мене вниз на перший поверх, де вже танцювали пари. Я помітила
погляди, якими

нас проводжали. Ми зупинилися в центрі величезної кімнати. Грала повільна красива музика у
живому

виконанні.

Віктор обійняв мене. Я поклала руку йому на плече.

Вперше його торкаюся з тих пір, як ми цілувалися. Я не могла приховати свого хвилювання і
насолоди від

близькості цієї людини. Мій розум почав відключатися, коли він легко вів мене в танці, під
чуттєвий голос

співака.

- Я сподіваюся, бонус накопичувальний? – нахилившись, прошепотів він.

На мій нерозуміючий погляд, Ескалант пояснив:

- Танець – ти назвала бонусом за щедрість. Я наполягаю, на накопичувальній умові
преміювання.

- Я... я подумаю! – відповіла я, не в силах відвести очей від його чуттєвого рота.

Ескалант подивився на мої губи і потім знову підняв очі. Наче безмовно запитував чи пам'ятаю
я? Хочу

повторення?

- Що ти робиш? – здивовано запитала я, коли він узяв мене за долоню, а обхопив довгими
пальцями моє
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зап'ястя.

- Рахую твій пульс.

- Н-навіщо? – питала я, розуміючи, що він-то мене і видасть.

- Хочу переконатися.

- У чому ж?

Він схилився до самого вуха і прошепотів:
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- Що ти хочеш мене так само сильно, як і я тебе.

І не встигла я переварити цю фразу, як він повів мене із зали в напрямку виходу. Тримаючи
мене за руку, він

швидким кроком вийшов на вулицю. Потім зупинився і озирнувся по сторонам, ніби шукав
когось.

- Вікторе, що ти задумав? – стривожено запитала я його.

Він також різко продовжив шлях, як і зупинився. Ми йшли до дороги, пропускаючи або
обганяючи людей, які

проходили повз.

- Мені подобається, коли ти називаєш мене за ім’ям, крихітко! – на мить кинув він на мене
погляд.

- Ти не відповів мені!

- Таксі! – різко зупинив він чорно-жовте авто.

- Таксі?! – луною повторила я.

- Саме так! – пробурмотів він, відкриваючи перед збентеженою мною двері і буквально
заштовхнув мене в

нього.

Я злякалась, коли він заліз слідом.

- Зроби коло по місту! – дивлячись на мене, звернувся Ескалант до водія, простягаючи йому
складені купюри.

- Зрозумів! – на мить очі таксиста запалилися азартом, коли він побачив значну суму.

- Вікторе, що ти робиш? – важко дихаючи, я відчувала себе загнаним звіром, який зараз стане
вечерею.

Його очі поблискували в темряві, ставши майже темними, коли Ескалант нависав наді мною. Я
відхилилася на
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сидінні і це була моя помилка. Під його натиском я майже лежала. Раптом він різко схилився
до моїх губ і став

владно цілувати.

Я вперлася руками в його груди, але від цієї залізної сутички не так легко звільнитися. Це був
не той

поцілунок, який я так часто згадувала. Ескалант немов карав мене, демонструючи, на що він
здатний. Що

значить, коли не підкоряєшся його волі.

Але поступово мій розум потьмарився. Я обм'якла в його обіймах, навіть не встигнувши
помітити, коли його

поцілунок замість грубого, став пристрасним. На мене він подіяв моментально, і Ескаланту вже
не треба було

мене тримати. Я сама горнулась до нього, відповідаючи на поцілунок і обіймаючи його за шию,
безсоромно

забувши, що ми в автомобілі не самі.

- Ти наче мед... - шепотів він.

Я відчула, як його пальці на моїй потилиці зариваються в волосся, і збудливий струм
пройшовся по моєму

тілу. .

Коли він підняв голову і подивився в мої очі, я вже майже не тямила. У мене було лише одне
почуття – жаль,

що припинилася ця солодка мука.

- Здається, я знайшов підхід до тебе. – Він блиснув кривою на пів посмішкою.

Мені не хотілося прибирати руки від його грудей. Я чула його серцебиття під своєю долонею.
Бажання

торкнутися його шкіри було непереборним. Це божевілля скоро засудить мій голос розуму, але
я хотіла

насолодитися ним повністю.

- Мене бісить твоя самовпевненість.

- Це ми вже з'ясували, крихітко.
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Я, все ще погано міркуючи, інстинктивно перевела погляд на його губи. Це вульгарне
звернення, мені
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страшенно подобалося. Він був на такій близькій відстані, що голова йде обертом. І цей його
запах.... Здається,

я перетворилася на хтиву самку!

- Ти прав, до біса розмови! - прошепотіла я.

Піддавшись настрою сьогоднішнього божевільного вечора, я схопила за лацкани його смокінга
і притягла його

до себе, припавши до губ в поцілунку.

Помітно було, що Ескалант кілька сторопів від такого повороту подій і навіть не відразу відповів
мені.

А може спеціально чекав, поки я ввійду у смак? Але мені було все одно. Я хотіла лише одного:
відновити це

відчуття. Напевно, це і була пристрасть. Як несправедливо, що саме цей чоловік розбудив у
мені подібні

почуття. Здається, це доля всіх серцеїдів.

Відчуваючи себе розпусною, я торкнулася його губ язиком і почула, як він застогнав. Ескалант
перетягнув

мене з сидіння до себе на руки і з натиском відповів на мій поцілунок. Його руки нахабно
гуляли по моєму

тілу. .

Все скінчилося раптово, як і почалося. Ескалант різко відсахнувся від мене, спустивши зі своїх
рук.

Ми мовчали, тяжко дихаючи. Я помітила, що його руки злегка тремтять. Невже через мене?

Я подумки

самовдоволено усміхнулась.

- Не дивись на мене так! – хрипко сказав він.

Я не знала, як реагувати на його слова. Начебто і прикро, але й пролунали як комплемент.

- Тільки ти маєш здатність одночасно образити й похвалити! – незадоволено пробурмотіла я,
втупившись у

вікно.

Тепер сором за свій проступок накотив на мене. Я піддалася його підступній чарівності. І наче
свідчення

цьому мої губи горіли від наших поцілунків.
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- Я хочу додому! – заявила я, не дивлячись у його бік.

- А може до мене?

Слова Ескаланта немов прозвучали як підсумок моїх думок. Мій вбивчий погляд, кинутий в
його бік, був

більш ніж красномовний.

- Пробач, не вдалий жарт! – обеззброююче підняв долоні.

Поки він назвав таксисту мою адресу, я схрестила руки на грудях і забилася в кут сидіння,
подалі від нього.

На щастя, ми проїжджали як раз район тітчиного будинку. Я дуже виснажилася. Мене втомили
події цього

вечора і випите спиртне. А ще ці ігри в кицьки і мишки...

Як тільки авто зупинилося, я швидко вийшла, але почула як ступає позаду Ескалант.

- Не треба мене проводжати... - спробувала заперечити я, але він зупинив мене, схопивши за
руку і

розгорнувши до себе обличчям.

І чому він завжди застосовує свою силу і демонструє перевагу наді мною?!

- Крихітко, я пожартував. Дуже і дуже невдало.

Я облизала губи і вивільнила руку.

- Дякую за чудовий вечір! – буркнула я, відчуваючи незручність, втому і злість.
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- Ні, - криво посміхнувся той. – Тобі спасибі.

Я відхилилася, побачивши, як він почав хилитися до мене. Ескалант завмер.

- Доброї ночі! – грубо мовила я і залишила його за дверима.

Розділ 11

Перше побачення

Наступного ранку я прокинулася з головним болем, але з якимось неймовірно приємним
натхненням. Хвилин

п'ять просто лежала в ліжку й дивилася, як на стіні танцюють промінчики сонця.

Я згадувала події вчорашнього вечора. Моя рука мимоволі сіпнулася до губ.... Ми знову
цілувалися! Чому, мені

здається це абсолютно правильним і жахливо помилковим одночасно? О, Боже, як на мене це
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не схоже! Що ж

зі мною?

Не встаючи, взяла в руки мобільний. Розблокувавши екран, я побачила один пропущений
дзвінок і

повідомлення. Годину тому дзвонила Марі, але смс-ка була від Віктора: «Добрий ранок, моя
зухвала! Ти мені

винна, сподіваюся, не забула? Набери мене, як прокинешся – є ідея».

Я посміхнулася. Але дзвонити навіть не думала.

Вийшла до сніданку, прибравши важке волосся у високий хвіст і нарядившись у драні джинси з
білою майкою.

Їла в самоті, включивши свій улюблений серіал на планшеті.

У перший раз за день він подзвонив через годину після повідомлення. Я не відповіла. Потім
було ще п'ять

дзвінків з кожним разом зменшуваним проміжком. І кожного разу я посміхалася все ширше і
продовжувала

ігнорування.

Через дві години, я влаштувалася у світлій вітальні, намагаючись зосередитися над читанням
літнього

завдання. Але це було страшенно важко, особливо коли чекаєш черговий дзвінок від Віктора і
відлічуєш

хвилини.

Зовсім знахабніла я, скинула його останній виклик, з розгубленою посмішкою на обличчі. Хоча
як же мені

хотілося почути його...

- Козиряєш на всю, як я дивлюся!

Голос Ескаланта пролунав так несподівано, що я буквально підстрибнула і впустила телефон.

Віктор стояв в дверному отворі і демонстративно тримав у руці мобільний. Він був страшенно
незадоволений

і... нереально красивий в бежевих брюках і білому реглані з підвернутими рукавами.

А я, страшенно здивована і настільки ж задоволена, схопилася на ноги, гарячково намагаючись
зміркувати, як

викрутити на свою користь те, на чому попалася.
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- Отже, що я бачу? – владно розтягуючи слова, він рушив у мій бік. – Руки, ноги – цілі.
Виглядаєш цілком

здоровою і в свідомості, що також має не абияке значення. Так, дозволь запитати, що тобі
заважає відповісти

на мої дзвінки?!

Невже він примчав сюди через те, що я не відповідала?!

- Я була зайнята! – відреагувала я, намагаючись не подати виду, як задоволена його появою.

- І чим ж?

- Читала. Це допит?
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- З обшуком. Хочу знати, на яку книгу ти проміняла мене.

Не встигла я перехопити його руку і Віктор вже тримав мій планшет, зосереджено гортаючи
електронні листи.

- Ну, як? Гідна заміна? – я схрестила руки на грудях, всередині полегшено зітхаючи, що вчасно
закрила всі

вкладки зі статтями про його персону.

Він невдоволено стиснув губи і жбурнув чудо-техніки назад на диван.

- Яка ж ти все-таки стерво!.. Але я страшенно скучив!

І з цими словами він різко простягнув до мене руки, але я вправно ухилилася.

- Е-е, що це ти надумав?! – я застережливо виставила свої долоні перед Віктором.

- А на що це схоже? – він продовжував свою наступальну операцію. – Хочу поцілувати свою
дівчину.

- З чого ти вирішив, що вона тут?! – ахнула я.

Він здивовано зупинився.

- Як же, вчора ми.... Стривай-но, тобто ти хочеш сказати, що не бажаєш зустрічатися зі мною?

- Ти думаєш, що я захочу зустрічатися з людиною, який вів список дівчат, з якими спав?!

- Ах, ось ви де! – защебетала тітонька, яка щойно вплила в кімнату. – А я чую голоси, але все не
розберу - хто

до нас завітав.... Я не завадила?

Вона завмерла, побачивши, як ми похмуро поглядали на неї.

- Ні, звичайно, тітонько! Доброго ранку! – першою знайшлася я і, підійшовши до Тесси,
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поцілувала її в щоку. –

До того ж Віктор вже йде.

- Як? Вже? – з ввічливості засмутилася баронеса.

Віктор перевів сердитий погляд з мене на тітку, і ввічливо посміхнувся.

- Так, на жаль, у мене ще справи. Всього доброго, баронеса! Проводиш мене? - звернувся він до
мене.

Я знехотя попленталася за ним. Коли ми відійшли подалі від можливості бути почутими тіткою,
він сказав:

- Сьогодні о восьмій я заїду за тобою.

- Навіщо? – здивувалася я.

- Ти винна мені побачення, – якось похмуро нагадав він. – Не бажаєш бути моєю, але борг парі –
це справа

честі.

- Навряд чи я смію відмовитися, після таких гучних слів. В вашому обличчі помирає чудовий
оратор, сеньйор.

- Буду вважати це за комплемент! – пробурчав Віктор.

- Не дочекаєшся.

***

Навіщо кривити душею, коли

ведеш діалог із самим собою? Потрібно бути відвертою до кінця, інакше

виходить, що обманюєш самого себе.

Виходячи з цього, можу чесно зізнатися, що шалено хотіла піти на побачення з Віктором
Ескалантом. Але я

була реалісткою, не дивлячись на свій юний і наївний вік. Я чітко розуміла, що подібному
хлопцеві потрібна
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від мене не клятва у вічній любові і спільній старості, а щось таке цінне для мене і в той же час,
абсолютно

безцінне для нього. А після, йому буде нудно зі мною і малоцікаво. Небезпека для мене не в
самоті, і навіть не

у втраті невинності. А в тому, що я починала закохуватися в цього хлопця, а любов моя йому не
потрібна.
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Отже, я була готова в половину восьмого і нетерпляче поглядала то на годинник, то на
телефон, то у вікно,

вичікуючи його автомобіль. Я вирішила одягнутися максимально елегантно. Вибрала червону
спідницю-

олівець до колін і бежеву блузу, в тон їй підбори і сумочку через плече. Випрямила волосся і
розпустила.

Рівно о восьмій, я почула шум машини, що під’їхала.

Розчарування номер один: Віктор приїхав на чорному спорткарі з гордим значком «Мерседес»
на капоті. Інша

дівчина на моєму місці, прийшла б у захват. Але для мене це означало лише підтвердженням
того, що

відносини з таким хлопцем закінчуються з першою спільною зустріччю світанку.

Він був одягнений в чорний костюм, надто елегантний і пафосний. На його фоні я була
вдягнута недоречно.

Виглядали немов школярка і викладач. З салону автомобіля звучала надто актуальна для нього
пісня Майкла

Джексона «Bad». Тепер, вона назавжди причепиться до імені Віктора Ескаланта, в моїй
свідомості.

- Ти дуже гарна, - прошепотів він, коли притримував для мене двері свого авто, поки я сідала
всередину.

- Спасибі. Ти теж непогано виглядаєш! – мляво посміхнулася я.

На жаль, промайнуло у мене в голові. Він впевнено вів машину, дивився занадто відверто і з
удаваним

обожнюванням, а голос був просякнутий нотками спокуси. Тверезість розуму вдавалося
зберігати немалими

силами. А ще, цей аромат від нього, що зводив з розуму. .

- Ти чимось засмучена? – запитав він, вміло обганяючи інші авто.

Я намагалася зосередитися на пісні Елі Гоулдинг і машинально поглянула на його руки, що
тримали кермо.

- Я? Ні, просто задумалася. Так, дурниці!

Розчарування номер два на мене чекало, коли ми під'їхали до самого патетичного і шикарного
ресторану

Барселони. Але це був незвичайний ресторан, а поєднаний з готелем.

Відчувала я себе недоречною і нікчемною, під допитливими поглядами місцевої лакшері
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публіки. Може, це

було самонавіювання, але тоді мені здавалося, що вся увага була прикута до нашої парі.
Ввижалися навіть,

обривки фраз, які коментували мій зовнішній вигляд...

Персонал зустрічав нас, вірніше Віктора, як найдорожчого гостя, і до того ж частого. Він
поводився наче

прийшов до себе додому. А моя уявна чаша терезів усе поповнювалася і переважувала ту, яка
була «За».

Нас посадили за VIP-столик і розкрили меню. Складалося таке враження, ніби сюди він
наводить всіх своїх

потенційних ... дівчат, на перше побачення. Щоб, так би мовити, показати, що він не тільки
красивий, але і

шикарний.

- Ти не проти, якщо я візьму на себе відповідальність? – звернувся до мене Віктор.

- Що, вибач? – я заплескала віями.

- Я виберу на свій смак вино. Ти не проти?

- Так, будь ласка! – я прикусила губу.

Я поринула у свої думки, навіть не слухаючи, що каже Віктор офіціантові, який поважно
схилився до нього.

Ні, він точно не мого рівня хлопець. А якщо бути точніше, то я не його тип. І немов у
довершенні моїх слів, як

за заздалегідь підготовленим сценарієм, з'явилися його друзі.
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Два хлопця і дві дівчини, неймовірно гламурні, вони дивились на мене зверхньо. М-да, актриси
з них бездарні.

Вони навіть не намагалися бути милими з черговою іграшкою Віктора. Це було моїм третім
розчаруванням.

Останнім на цей вечір.

- Це Злата Бронських! – тим часом, представляючи мене Віктор. – Дівчина, яка підкорила мене.

- Так, ми чули про тебе! – променисто посміхнувся Хоакін.

- Він нам всі вуха прогудів. Ти вже будь до нього поблажливій! - підморгнув мені другий, який
назвався
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Ксавьером. – А то цей зануда зовсім достане нас!

- Я постараюся, – у відповідь посміхнулася їм я.

- Гаразд, все вже! – пробурчав Віктор. – Йдіть куди йшли, поки остаточно не зіпсували нам
вечір!

- Приємно було познайомитися! – хором відповіли ті, відходячи до столику, в іншому кінці.

- Взаємно, хлопці!

Дівчата тільки перешіптувалися в стороні одна з одною, зрідка єхидно посміхаючись.

Нарешті, ми залишилися одні, і Віктор накрив мою долоню, що лежала на столі, своєю теплою
рукою. Веде

себе, як герой романтичної мелодрами! Я ледве стримувалася, щоб не розплакатися від образи
та

розчарування.

- Вибач за цих бовдурів, – лагідно заговорив він. – Їх поява для мене було таким же
сюрпризом...

- Серйозно? – спалахнула я і висмикнула руку.

- Щось не так? – схаменувся він.

Я гірко усміхнулася, більше не в силах терпіти весь цей дешевий, хоча ні дорогий, спектакль.

- Знаєш, я не така дурна, як тобі могло здатися. Так, я зробила помилку, і залишилася з тобою
на тому балконі.

І я ще довго буду шкодувати про це...

- Злата...

- Ні! - жестом зупинила його. – Нам немає про що розмовляти. Прощавай!

Та не встиг він відреагувати, як я вже виходила з залу, прискорюючись з кожним кроком. Я
намагалася

ввічливо посміхатися, чемним службовцям і триматися з гідністю.

Ескалант наздогнав мене, вже на вулиці.

- Злата! – він розгорнув мене до себе. – Чим я образив тебе?! Що не так?!

Його очі висловлювали здивування і обурення. Невже жодна дівчина-здобич не сміла, покинути
його тут? Я

що, перша не

залишилася ночувати з ним в одному з номерів?!
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- Ти не образив. Просто, це все не для мене. Я не та дівчина, яка тобі потрібна! – я намагалася
говорити

спокійно, але голос все ж тремтів від надлишку емоцій.

- Мені потрібна саме ти! – гаряче сказав Віктор.

- Це видно! – не змогла стриматися і посміхнулася, дивлячись в його шоколадні і підлі очі. -
Правда! Стільки

старань, щоб я залишилася сьогодні з тобою в люксі.

Він різко розтиснув руки і відпустив мене, ніби моя шкіра стала обпалювати його.
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- Крута тачка, примітивні комплементи, пафос, спектакль з друзями, яким ти нібито виливав
душу! Скажи,

адже це завжди спрацьовувало? Можу посперечатися, у тебе в кишені вже є ключ від номера!

Здавалося, він втратив дар мови. Слухав мене, супив брови і дивився важким поглядом.

- Пробач, що розчаровувала тебе! Мені теж неприємно бути першою.

На автоматі, я махнула рукою таксі, що проїжджало повз, і авто зупинилося моментально.

- Я впевнена, зараз ти легко знайдеш ту, яка тебе втішить. А я... буду дуже старатися забути
тебе якомога

швидше!

Він, немов застиг і залишився стояти на тому ж місці, коли я від'їжджала від ресторану.
Відкинувшись на

спинку сидіння таксі, я розплакалася.

Я була горда собою, за все те, що сказала йому. Але в той же час відчувала образу і злість. Як
на себе, так і на

нього. Він не сказав ні слова, щоб переконати мене, не спробував виправдатися. І не дивлячись
на все це, я

дуже злилася на себе, розуміючи, що варто було йому сказати хоч щось, я б... залишилася.

Повернувшись додому, я прокралася в свою кімнату, щоб ненароком не потрапити на очі тітки.
Вона б не

відпустила мене просто так, дивлячись на моє заплакане обличчя.

Закрившись у себе в спальні, я поклала вимкнений телефон на приліжкову тумбочку і
попленталася в душ.

Я вийшла з ванни, відчуваючи себе трішки легше, ніби змила всю ганьбу, сором і бруд того
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готелю. Мені було

дуже важко відключити в собі почуття розчарування. Хотілося скоріше заснути, але я розуміла,
що це

неможливо.

Я зняла рушник з мокрого волосся і розчесала їх.

Він нічого не зробив. Нічого не сказав. Я зустрілася очима зі своїм дзеркальним
відображенням.

Дивний звук, привернув мою увагу. Немов щось стукнулось об віконне скло. Я здригнулась і
озирнулася. Звук

повторився. Птах?

Я обережно підійшла до вікна і визирнула.

«Не може бути!» - подумки сказала я, відчуваючи, як різко почастішало серцебиття.

Внизу стояв Віктор Ескалант. Він вже був без піджака і тримав у руці якісь величезні білі
таблички, чи що?..

Побачивши, що я хочу відвернутися, він різко підняв вгору аркуші, даючи прочитати зроблений
від руки напис

на першій карточці: «Прошу тебе, прочитай це!».

Я зустрілася з його очима, і побачила в них щось схоже на щире прохання. Хвилину вагаючись,
я все ж

кивнула, відчуваючи себе героїнею Кіри Найтлі з «Реальною любові».

Він швидко переклав наступну табличку вперед, на якій наспіх було написано: «Ти права.
Дійсно, хотів

показати тобі, який я крутий. Я - дурень...»

Наступна свідчила: «Ще, я ідіот, який думав, що ти така ж, як інші!».

«Так, я намовив друзів. І так, це завжди спрацьовувало!».

«Присягаюся тобі, я навіть і не думав знімати номер у готелі!!!».

«Хоча, чесно зізнатися, мрію про це».

Я спалахнула, а він не стримав посмішку, наче грішник, який покаявся.
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«Але я радий, що цього не сталося!».

Я здивовано підняла брови, відчуваючи, як вся моя злість і образа, поступово тануть, як
досвітні сутінки, що
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відчайдушно чіпляються за тіні, перед нещадним сонячним світлом.

«Адже, тепер я точно переконався, що мені потрібна саме ТИ».

«Я буду боротися за тебе, і відлякувати всіх твоїх шанувальників. А в гніві, я вже дуже грізний.
Чесно».

Я не стримала короткий сміх.

«Але ти можеш цього уникнути, якщо ...».

Наступний слайд був з наспіх приклеєним якимось фото страшенної товстушки і напис:

«... станеш на неї схожа!»

Я знову пирснула від сміху.

«Але ти могла б мені хоч трішки допомогти?».

«Дай мені другий шанс!».

Він завмер зі слайдом, на якому було написано: «Що скажеш?», і сумний смайл.

Я розгубилася. Як би сильно я не старалася, мені було дуже складно опиратися такому
вибаченню. Він дійсно

здивував мене....

Я відійшла від вікна, швидко знайшла свій «Айпед» і написала на білому тлі одне слово: «ОК».

Коли я повернулася до вікна, Віктор все ще стояв. Я нерішуче показала йому свою відповідь.

Його обличчя осяяла посмішка і я, не стримавшись, посміхнулася у відповідь. Він швидко
дістав з кишені

штанів маркер і щось написавши, показав мені свій наспіх намальований щасливий смайл.

У відповідь, я коротко махнула йому рукою, прощаючись. А він послав мені повітряний
поцілунок.

Я відійшла від вікна і повалилася на ліжко. Так, з таким настроєм приємніше завершувати
вечір. Але заснути

так само складно.

Глава 12

Несміливий Ескалант

Дуже я любила гостювати у тітки з різних причин. Однією з яких була кава. Тільки в її будинку
було

приголомшливе латте макіято. Навіть зараз, через три роки, коли я останній раз споживала
цей дивний напій з
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карамельним топінгом, відчувала його чарівний смак і аромат. .

Але тим ранком, я насолоджувалася міцним американо з домашньої кавомашини.

Після невдалого побачення і сцени під вікном, в стилі сучасних ліричних трагедій, я ледве
заснула вже під

ранок. А сьогодні мене чекав ще й семінар напередодні початку другого курсу мого навчання.
Літо

наближалося до свого чергового фіналу.

Я включила мобільний, роблячи черговий ковток запашної кави. Снідала я знову на самоті, так
як тітка

вставала спозаранку і відправлялася по своїм якимись справам. Раніше вона була такою ж
«совою» як і я, але

зараз собі переламала, постійно повторюючи, що вона не молодіє і хоче встигнути зробити все
те, що не

встигла в молоді роки, проспав більшу їх частину.
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На сенсорному екрані я побачила оповіщення

про тридцять два пропущених дзвінка від Віктора Ескаланта.

Дивно, але жодного повідомлення. А ось Марія накатала цілих п'ятнадцять, і всі на тему
побачення з Віктором.

Велика частина складалася із запитань, а інша звинувачень мене в тому, що я «динамо».

Я здригнулася, коли телефон завібрував у мене в руці, і висвітилося фото на якому сміється
Марі.

- Привіт! – відповіла я.

- Привіт?! – закричала мені в трубку вона. – Я тут змучилася вся, а ти навіть не дзвониш! Що
сталося?! Чому

мені не відповідала?!

- Я тільки прокинулася...

- Ти у нього дома?!

- Ні, звичайно! – обурилася я, червоніючи.

- Ну, Слава Діві Марії! - полегшено видихнула вона.

У вухо мені пролунав звук, який повідомляв про другу лінії.

- Він дзвонить. – Повідомила я Марії.
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- Ескалант?!- запищала та. - Значить все пройшло добре?

- Не зовсім, – коротко відповіла я, слухаючи наполегливий дзвінок Віктора.

Його зовсім не бентежило, що я моя лінія зайнята. Звичайно, як же я можу не відповідати
йому! Я вперто не

брала слухавку, хоча мені страшенно не хотілося відповідати на розпити емоційної подруги. І
дуже хотілося

почути його голос.

- Давай зустрінемося сьогодні після семінару, і я тобі все розповім, добре?

А він дзвонив...

- Добре, тільки не здумай відійти від розмови або щось приховати!

- Обіцяю не робити ні того, ні іншого! - посміхнулася я в трубку Марі, яка була надто
допитлива.

- Через годину Я заїду.

- Окей.

Вона відключилася. Віктор теж.

Я закусила губу і, поклавши мобільний на стіл, поряд з остиглою чашкою кави і «Айпэдом». Я
чекала його

дзвінка, нетерпляче барабанячи пальцями по стільниці. Але все одно підстрибнула, коли
мобільний завібрував

і рушив на скляній поверхні.

Видихнувши, я відповіла, як мені здавалося, абсолютно байдужим голосом:

- Алло.

- Привіт! – пролунав мені у вухо низький голос з динаміка.

- Доброго ранку.

- Я дзвонив тобі, – повідомив він, нерозгаданим для мене тоном.

- Я знаю.
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- З ким ти розмовляла?

- Яке це має значення? – зухвало відповіла я, дивуючись сама собою.

Він помовчав, зрозумів що не з того почав. Очевидно.
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- Як твої справи? – змінив тему розмови він.

- Спасибі. Більш ніж добрі. А у тебе?

- Поки не знаю, - він знову помовчав. – Які у тебе плани на сьогодні?

Ага, вирішив прискорити темп!

- Йду на семінар в університет.

- Можна я тебе підвезу?

- Дякую, але я поїду з подругою.

- Зрозуміло... - я почула, як він зітхнув. – Побачимося після?

Згадуючи події тих днів, я можу бути абсолютно відвертою сама з собою. Тому, я повинна
зізнатися! Не

дивлячись на дану собі обіцянку тримати дистанцію з цим хлопцем - мінімум як зі знайомим,
максимум як з

другом - я дуже хотіла погодитися.

- У мене вже є плани на цей час, – всупереч своїм бажанням, відмовила я і прикро стулила
губи.

- Ясно... удачі на семінарі! – стримано мовив він.

- Спасибі. Тобі теж доброго дня!

У вухо мені сигналили гудки, які свідчили про те, що абонент відключився. Засмучення мені
вистачило на

цілий день. Дійсно хотілося відповідати йому згодою, але так було страшно! Я постійно
повторювала собі, що

він зіпсований хлопчисько, який ні дня не працював і все отримав на свій перший день
народження. Він

спадкоємець «престолу». Майбутній носій найдавнішого титулу дворянства, володар багатства,
до

накопичення якого він причетний лише своєю генеалогією.

Марі і Ейд чекали мене з розпитами. У відповідь, я почала допитувати їх, куди вони поділися
під час аукціону.

Немов ретельно відпрацьована мова прозвучала для мене від обох друзів. Марі просила
порятунку у Адріана

від, м'яко кажучи, неприємної компанії хлопця, який вніс чималу суму, щоб повечеряти з нею.
А та, в свою

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 90 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

чергу, рятувала бідну дівчину, яка наважилася спробувати повечеряти з геніальним і
гостромовним Адріаном

Еспехо.

Я запідозрила, що друзі щось приховують від мене. Але в моїй натурі не було цікавості до
чужих таємниць.

Коли вони захочуть поставити мене до відома, то зроблять це самі, без мого тиску і вмовляння.

Увечері, після вдалого семінару і довгих розпитувань друзів, я приємно поспілкувалася з тіткою
за вечерею і

пішла до себе. Заборонила собі заходити в соцмережу, щоб не бути в статусі «онлайн». Я
писала електронний

лист батькові, в якому звітувала за витрати по кредитці і успіхи в підготовці до навчального
року. Це скоріше

було не послання від дочки люблячого батька, а зведення подій з додатком бухгалтерського
звіту.

Пролунав звук повідомлення, що прийло на телефон. Це писав Ескалант:

«Тобі йде червоний колір».

Чорт! Я знову почула у вухах різко почастішали биття серця. Так значить, він бачив мене
сьогодні....

Ігнорувати його ставало все складніше. Хвилину подумавши, я відповіла:
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«Ти стежиш за мною?!».

Ескалант не змусив себе довго чекати:

«Ні. Випадково повз проїжджав, коли ти сиділа в «Старбаксі».

Чесно кажучи, я постійно відволікалася на автомобілі, що проїжджали поруч, в глибині душі
сподіваючись

побачити його машину. Але я не стала робити дурість і писати йому про це. Я промовчала.

Знову написав він: «У мене є сюрприз для тебе. Побачимося завтра в першій половині дня?».

Ну чому я не змогла встояти перед його проханням про друге побаченні? Може оригінальність
мене

підкорила? Або просто, тому що просив Ескалант?..

«Добре» - написала я відповідь, вирішивши покінчити з цим як можна швидше і прямо завтра!

Розділ 13
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Другий шанс

Сюрприз Ескалант запланував на дуже ранній час для мене. А точніше, о восьмій ранку. З
жахливим настроєм,

абсолютно не виспавшись через майбутню зустріч з ним, я пленталася через будинок,
прагнучи на вихід. Біля

ганку на мене вже чекав Віктор.

Не дивлячись на всі вищезазначені обставини, погано виглядати я собі не могла дозволити.
Тому, за

встановленим раніше дрес-коду, я одягла вільні джинсові шорти і таку ж футболку у сіро-білу
смужку. Волосся

я заплела у французький колосок, сягав мені до лопаток.

Вийшовши на ганок, я здивувалася, тому що Ескалант чекав мене не у свого спорткара, а у
ретро автомобіля

яскраво-червоного кольору і відполірованого до блиску.

Я сіла на м'яке сидіння в шкіряний салон кремового кольору. Авто було двох дверним. Ще один
спортивні

автомобіль для більшої розбещеності

і самовпевненості Віктора!

- І скільки в тебе машин? – запитала я, коли ми від'їхали від будинку тітки під якусь попсову
пісню

іспанською.

Ескалант скоса кинув на мене погляд і ніби знехотя відповів:

- Одна. Ось ця.

Я здивовано подивилася на його профіль, і мені навіть здалося, що він трішки збентежений.

- А як же та, на якій ти приїжджав в минулий раз?

- То авто брата, – він кинув на мене винуватий погляд. - Я хотів справити враження на тебе.

Я стулила губи, приховуючи посмішку.

- Зрозуміло. А що це за машина? Перший раз бачу таку!

- Ця дівчинка італійка!- посміхнувся він і любовно погладив кермо авто.

Я різко відвела погляд від його руки, згадавши, як ці довгі пальці торкалися мене...

- «Де Томазо Валлелунга»! - гордо продовжував Ескалант. - 1964 року. Я збирав на неї з
шістнадцяти років!
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Я не стримала усмішку:

- Так, це неймовірно довго! А накопичив, напевно, за рахунок кишенькових грошей?
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Він відволікся від дороги лише на мить, кинувши на мене злегка нахмурений погляд:

- Сарказму не гідний, крихітко. Я купив її три роки тому ось в такому вигляді. - Поки говорив,
він однією

рукою дістав мобільний, швидко там щось знайшов і простягнув мені.

Я втупилася на купу металу, що мала далеку схожість з цим шикарним авто, в якому ми їхали.

- Ого!

- Я сам реставрував її протягом року, перед службою в армії. От тільки тепер можу
насолоджуватися!- він

забрав у мене телефон і поклав перед собою. – А накопичив гроші за рахунок підробітку в
автомайстерні,

продажем своїх старих речей ну і звичайно, у мене дуже багато родичів – милих бабусь, дідусів,
тіток і

дядьків. А вони, скажу я тобі, найщирішої душі люди!

Він знову на мить подивився на мене, подарувавши просту посмішку і підморгнувши.

Я зніяковіла і засмутилася одночасно. Вважаючи його розбещеним незаслуженим багатством,
мені було легше

зосередитися на спробах емоційно відштовхнутись від нього.

- Що це ти слухаєш? – не витримавши нестямно ниючу іспанську співачку, скривилася я.

Ескалант знову кинув на мене якийсь дивний погляд.

- Я думав, тобі сподобається. Вона досить популярна серед дівчат. .

- Ну, дівчат я ще можу якось зрозуміти, але те що тобі подобається подібне - це, щонайменше,
дивно! – не

особливо соромлячись, помітила я й не стримавши знущальну усмішку.

- Ти сама тактовність, - зауважив він і глянув на мене, посміхнувшись у відповідь. – Взагалі-то, я
спеціально

записав цю музику для тебе. Хотів догодити.

- Ах, ось як! – я була приємно здивована, уявивши, як він сидів перед комп'ютером і вибирав
найбільш

рейтингові серед дівчат сопливо-попсові треки.
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- Тож, я оберу сама? - з цими словами я потягнулася до плеєра.

Я вчасно не помітила, що він зробив те ж саме, і наші пальці зіткнулися. Немов він мене обпік
я відсмикувала

руку.

Він насупив брови і кинув на мене підозрілий погляд:

- Вибач.

Шлях ми продовжили, мовчки, слухаючи композиції «30 second to Mars», «The Afters» і Девіда
Кука.

Сюрприз полягав у прогулянці до річки верхи на конях. Не приховую, мені було до душі це
заняття. І не

дивлячись на ранню для мене годину, я насолоджувалася прогулянкою.

Мінуси були лише з боку Ескаланта. Він, як звичайно, виглядав надто добре, одягнений в поло
м'ятного

кольору і білих брюках. Його темне волосся, смуглява шкіра в комплексі з білозубою
розкішною посмішкою,

підривали мою рішучість. А ще, я помітила, що при ранковому освітленні його очі світлішають,
як шоколад, в

який додали молоко. І голос... Немов спокуса знайшла своє звучання.

- Як я розумію, ти більше не звинувачуєш мене в романі з Амалією?

Він настільки несподівано поставив це питання, що я мало не впала з коня.

- Я і не звинувачувала, – пішла від прямої відповіді я. – Хіба я маю на це право?
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- І все ж, щось змінилося у твоєму розумінні цієї ситуації, - він пильно дивився на мене. –
Інакше, з твоєю

принциповістю, ти б зі мною навіть не розмовляла.

Це була похвала, як на мене.

- Це вже точно... - пробурмотіла я, уникаючи його погляду. – Чесно кажучи, я дійсно дізналася
правду. Дуже

випадково і від... е-е... учасника тих подій.

- Та-а-ак! Мені ти не вірила, значить, Амалія розповіла все сама?

- Так, – зітхнула я. – Але правда, не зовсім мені...

- Підслухала? – розсміявся він.
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Я винувато почервоніла:

- Випадково.

- Я дуже радий цій випадковості. – Серйозним тоном сказав він.

Я вже відкрила рота, щоб заговорити про головне, але Ескалант випередив мене:

- Ось ми й приїхали!

Я роззирнулася. Перед нами відкривався прекрасний вид на ліс і річечку досить вузеньку.
Такий собі оазис

серед бетонних джунглів. Я поспішно злізла з Рейни, побачивши, як Віктор попрямував в мою
сторону,

очевидно, допомогти. Він завмер на півдорозі, коли зрозумів, що допомога не потрібна і
повернувся до свого

вороного коня. Я крадькома спостерігала за тим, як він спритними рухами, звільнив мустанга
від його

додаткової ноші і став розбирати сумки.

- Так значить це не просто прогулянка? – не стримавшись, запитала я, обережно
наближаючись до нього.

Віктор, сидячи навпочіпки, подивився на мене знизу вгору:

- Ні, – коротко відповів, і став діставати якісь рукоятки з котушками з боків. – Я хочу поділитися
з тобою

одним з моїх захоплень.

- І що ж це?

- Рибалка.

Я здивовано дивилася, як Ескалант збирає новенькі спінінги, очевидно зовсім не дешеві.

- Я й не знала, що... - я зам'ялася, розуміючи, що промовила свої думки вголос.

Він встав на ноги й подивився на мене вже звично, з висоти свого зросту.

- ... що мені не чужі земні захоплення? – закінчив він за мене і я, трохи зніяковівши, закусила
губу.

- Угу. – Промугикала я, запустивши руки в кишені шортів.

- Ти дуже багато про мене не знаєш! - тихо мовив Ескалант.

І не встигла я отямитись, як він вже стояв у небезпечній близькості до мене і утримував лише
збуджуючим

ароматом свого парфуму. Не витримавши спокуси я, зрадивши

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 95 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

свої переконання, підняла до нього обличчя.

Віктор зосереджено дивився на мене, змушуючи збитися моє дихання.

- Мені дуже хочеться, щоб ти впізнала мене ближче... - говорив він своїм красивим голосом.

Якщо б він картавив або шепелявив, може я б не так закохувалася в його голос?
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- Я не буду примушувати тебе, – Ескалант простягнув руку, але розчарував, не доторкнувшись
мене. - Не стану

торкатися тебе, цілувати твої губи, як би мені цього не хотілося. Поки ти сама про це не
попросиш. Так що, не

бійся мене.

Я машинально опустила очі на його рот. Зрадницьке почуття прикрості наздогнало мене, і я
ретельно

намагалася приховати. Тепер, між нами точно все скінчено. Я ніколи його не попрохаю, а він
буде вірний

своєму слову.

- Тоді, - хрипнула я, - я теж хочу все прояснити. Я пропоную тобі дружбу, але не більше.

Я побачила, як його руки різко стиснулися. Його обіцянка перейшла в силу, зауважила я. Ох, ці
руки –

засмаглі, рельєфні, міцні, прикрашені опуклими венами і довгими вузлуватими пальцями!

- Мені цього мало! – напружено сказав він.

- Я розумію тебе, – відчувши прилив впевненості, стоячи в безпечної, від нього зоні, я стала
говорити про

наболіле. – З такими, як ти не водять дружбу, подібні до мене. За твоїми розрахунками, я вже
мала у тебе

закохатися, чи не так? Бути поруч, поки тобі не стане нудно бавитися зі мною чи ти не
зустрінеш нову

«любов» довжиною в пару днів. Це не для мене, Ескалант. Вибирай: ми тільки друзі або я зараз
же повертаюся

додому.

- Гарно ж ти про мене думаєш... - якось засмучено, усміхнувся він і зітхнув. – Насправді, ти не
залишаєш мені

вибору. Ми просто дружимо чи я взагалі не зможу бачитися з тобою!
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- Розумій, як хочеш! - я мужньо підвела підборіддя.

- Значить, - протягнув він, і кисло посміхнувся. – Дружня рибалка?

Я кивнула, але краще б поїхала додому. Дружити з ним також нерозумно і небезпечно, як і
дружба мультяшних

Тома і Джері. Кіт у будь-який момент, відчуваючи сильний голод, може спробувати з'їсти
мишенятко.

Особливо, коли в глибині своєї свідомості, «жертва» теж не проти стати «обідом».

Потім він деякий час розповідав усі нюанси використання спінінга. Якось я пробувала в
дитинстві, але

пристосування у нас з батьками були набагато простіше і дешевше.

Коли я пройшла курс новачка, ми зайшли у воду і почали закидати вудку в річку.

- Так ось чим займаються аристократи сучасності? – жартома зауважила я, щоб розрядити
обстановку, після

нашого нелегкої розмови.

- Зараз, поки я не вступив у повне розпорядження спадщиною, я можу собі дозволити
займатися всім чим

завгодно, – його голос звучав розслаблено, без натяку на сердитість або образу. – В межах
розумного,

звичайно.

Мені стало цікаво, за які межі розумного він переступив, що його відправили служити в армію.
Але я

проковтнула це недоречно-цікаве запитання.

- Тобто володареві титулу живеться досить не солодко? – запитала я.

Ескалант розсміявся:

- Швидше не в своє задоволення, буде правильно сказати. Обов'язки і звичаї сучасного
дворянина запозичені з

минулого і йдуть далеко вглиб століть. Але мене це не торкнеться, а ось мого старшого брата
це трясовина вже

поглинає.

- Треба ж... - здивувалася я, закидаючи черговий раз спінінг.
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- Ми все піклуємося про людей, які на нас працюють, намагаємося зробити свій вклад у
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збагачення нашої сім'ї.

Відстоюємо свою честь, гідність і беремо в дружини тільки незайманих дівчат з кришталевої
репутацією.

Почувши останні слова, я розхвилювалася і надто сильно замахнулась спінінгом, ледь не
зачепивши його. Він

змушений був ухилитися, трохи не впавши в воду.

Ми ніяково посміялися, і я вибачилася.

- А честь ви відстоюєте на дуелях? – жартуючи, припустила я, щоб якомога швидше зам'яти цей
незграбний

момент.

- Так. – Просто відповів він.

- Що?! - зойкнула я в цілковитому шоці.

- Дивно, правда? – усміхнувшись, він мені підморгнув

– Це жахливо! – я навіть забула, скрутити свою волосінь. - Тобто, згідно всім кровожерливим і
дикунським

традиціям ви вбиваєте один одного?!

- А що, по-твоєму, краще примітивний мордобій? – його явно бавила моя реакція.

- Жахливо і те, і інше. Неможливо серед цього вибрати найкраще! Смертельний результат
загрожує в обох

випадках.

- Вірно! – закивав він.

- Але хіба дуелі не заборонені?!

- Заборонені, звичайно. Про них мало хто знає навіть серед дворян.

- Стривай! Але як же поліція? Якщо раптом серйозне поранення або взагалі ...?

Ескалант подивився на мене і посміхнувся:

- Не турбуйся, я перебільшую. Насправді, до такого методу зверталися дуже і дуже давно.
Правда, ми з моїм

університетським товаришем по дурості хотіли відновити цю традицію. Але, на щастя, все
обійшлося.

Здавалося, більше здивуватися і жахнутися я не могла за сьогодні!

- І як ви це зробили?
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Він посміхнувся, закидаючи в черговий раз спінінг:

- Все дуже банально. Два друга, одна гарна дівчина, яка виявилася цікава нам обом і ми
вхопилися за

револьвери мого батька.

Я відчула прилив недоброзичливості до цієї незнайомки. Значить, він закохався в дівчину
друга... Цікаво, де

вона зараз?

- Нас здав мій брат, але я встиг вистрілити і поранив суперника. Після цього я опинився в армії.
Але на щастя,

друг залишився другом, живим і зі шрамом біля лівого коліна.

Отже ні через список своїх пригод він потрапив у немилість

батька!

- А дівчина? – як би, між іншим, запитала я.

- Мій друг вважав її ангелом, а я довів йому її підступність і... - він не захотів продовжувати, але
здається я

зрозуміла, що саме він зробив.
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- Яке насичене життя! – невдоволення в моєму голосі не приховати.

Чому я не можу прогнати зі своєї голови картинку, де Ескалант займається сексом з якоюсь
красунею?! О, як

же мене це злить!

- Адже ти помітила, що про нас рідко пишуть у пресі, так і в новинах нас майже не згадують?

- Так, помітила. Популярність у вас не в честі.

Ескалант навмисне змінив тему, напевно, помітив мій настрій зіпсувався.

- Ми ретельно приховуємо подробиці свого життя. Завдяки домовленості з главами всіх
іспанських мас-медіа,

ми можемо не переживати про захист нашої приватності.

- Пощастило ж Іспанії з поширенням дворянських титулів. Навіть офіціанти у вас мають
дворянський статус, і

дивляться на тебе зверхньо! – пробурчала я, все ще в шоці від почутого.

- Але ж тобі нема чого переживати, адже ти теж із дворянської сім'ї! – зауважив той. – До речі,
як ти ставишся
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до п'явок?

- Я зовсім не ... що?! До яких п'явок?! – в жаху я завмерла.

На обличчі Віктора відбилися змішані почуття, від спроби стримати сміх і небажання лякати
мене ще

сильніше.

- Я, здається, забув сказати, що тут водяться п'явки? – невинно запитав він, але я вже з криком
буквально

вистрибувала з води.

- Як ти міг?! Як же ти міг?! О-о-о, жах!!! Їх немає на мені?! Подивися швидше!!! Немає?!.. Може
вже

достатньо сміятися?!

Він реготав над моїми спробами збити з себе невидимих мерзенних істот.

- Я ... Я думав... - віддихавшись, але, все ще посміхаючись, говорив Ескалант. – Якщо ти не
помітила гадюку,

яка проплила біля твоєї ніжки, то на якихось п'явок уваги не звернеш зовсім!

- Гадюку?!- закричала я. – І ти мовчав?!

- Не хотів тебе турбувати! Раптом ти боїшся їх! - знизав плечима він, намагаючись втримати
сміх і відшукати

вудку, що я зо страху кинула у воду.

- Який же ти... турботливий, Ескалант! – уїдливо вигукнула я.

Він тільки ширше посміхнувся мені у відповідь і, занурюючи руку в пошуках спінінга, трохи не
намочив свою

футболку. Ескалант випростався, і ... стягнув своє поло через голову.

- Потримай, будь ласка! – кинув він в мою сторону одним елементом одягу.

Оторопівши, я на автоматі підхопила його футболку, що зберігала тепло його тіла і аромат
парфуму.

Я дивилася, як Віктор зайнятий пошуками моєї втрати, занурює руки в воду. Сонце грало
променями на його

золотистій шкірі. Я затримала подих, не в силах відвести погляд від красивого чоловічого торсу
з м'язами, що

грають від кожного найменшого руху. Мені стало жарко.

- Цей спінінг мені подарував батько, на вісімнадцятиріччя, – як ні в чому не бувало, розповідав
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Ескалант, коли

його пошуки увінчалися успіхом. – Шкода було б його втратити.

Я дивилася, як він виходить з води, струшуючи її краплі з вудки. Якби давньогрецький бог
Аполлон існував, то

він точно виглядав би як Ескалант. .
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- Не хотіла... я, – як-то не виразно прозвучали мої слова.

- Все в порядку? – зосередившись на моєму обличчі, стривожено запитав він.

Я нерозумно закліпала і також посміхнулася:

- Абсолютно!

- Можна мені, назад...? – з відповідною усмішкою запитав він.

Хвилини дві я тупо моргала, намагаючись очистити свій розум від впливу краси і досконалості
його тіла.

- Я про футболку, – його посмішка стала ще ширша.

Тряхнув головою, я різко тицьнула йому одяг назад, відчуваючи себе дуже ніяково і нерозумно.

- Тримай, звичайно! Щось я... думаю, про цих... гадюк.

Я делікатно відвернувся, сильно лаючи себе. Що це зі мною? Я ж не вперше бачила голого
хлопця. Не такого

красивого, звичайно, але і витріщатися на нього так, теж не варто. Тим більше, він, здається,
помітив.

- Я все, – оголосив за моєю спиною Віктор, а коли я повернулася, жартівливо додав. – На
майбутнє - я не

настільки сором'язливий.

Як нерозумно вийшло! Я стулила губи. Не насмілюючись підняти на нього очі.

Тим часом Ескалант розстелив ковдру і став діставати акуратно упаковану їжу. Я
розташувалася навпроти

нього і стала допомагати.

- Латте? – запропонував він, простягаючи мені термочашку з кришечкою.

- Так, дякую! – посміхнулася я і взяла каву.

Наші пальці на мить зустрілися, але мені цього вистачило, щоб знову зніяковіти.

- Як ти ставишся до футболу? – запитав Віктор, коли ми з апетитом їли сендвічі з легким
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салатом і запивали

смачною теплою кавою.

- Ніяк не ставлюся.

- Але ти була на «Камп Ноу»?

- Ні, – просто відповіла я.- Я ж не люблю футбол.

- Я теж не прихильник цього спорту, – здивувався Віктор. – Але ходжу на гру з задоволенням.
Це незабутнє

видовище! Як же так, ти стільки часу живеш тут і ні разу не була на «Камп Ноу»?!

- Нікому не вдавалося мене туди затягнути! – посміхнулася я.

- Виклик прийнято! – лукаво зауважив він.

- О, ні-ні! – запротестувала я.

Він жестом зупинив мене.

- Адже ми пробуємо дружити?- хитро посміхнувся той. – А смаки друзів потрібно поважати. Так
що завтра, як

раз грають «Барси». Обіцяю, ти будеш приємно вражена.

Це не зовсім те, чого я хотіла досягти. Як же тримати його на відстані, якщо ми будемо
бачитися так часто?!

- Не знаю... - я висловила свої сумніви.
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- Можеш покликати з нами пару своїх друзів.

Він немов торгувався, і ця «знижка» була зроблена занадто жертовно. Я ще хвилину подумала і
згідно кивнула:

- Ну, добре, подивимося на цю вашу «Барсу».

По дорозі назад я піддалася сонливості і задрімала. А коли прокинулася, ми вже були біля
ганку будинку тітки.

- Ти не передумала? – з надією запитав він.

Я насупила брови:

- Ні, завтра йдемо...

- Я не про це, – перебив він мене і підняв руку, немов хотів торкнутися мого обличчя.

Я застигла, але не відхилилася. Віктор зупинився і повернув руку назад на кермо:
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- Майже забув, що обіцяв не робити цього.

- Я не передумаю, Ескалант, - твердість в моєму голосі мене вражала.

Він зітхнув.

Я знайшла ручку дверцят і вже зібрався виходити, але слова Віктора зупинили мене:

- Може, дружній поцілунок в щоку? На прощання?

Мене підкорила його посмішка хлопчиська-шибеника, який випрошує щось надзвичайно
бажане, але в той же

час дуже заборонене.

Я посміхнулася у відповідь і схилилася до

його гладко поголеної щоки. Один легкий дотик губ до шкірі, один

вдих аромату, відчуття близькості - мені в одну мить запаморочили голову.

Мимохіть я помітила, що він затамував подих і сильніше стиснув руки, що лежать на шкіряному
кермі. Коли я

повернулася у вихідне положення, Ескалант вже не посміхався, а очі стали темнішими.

Ми попрощалися, і я увійшла в будинок. Тільки тоді я почула звук від'їжджаючої машини. Він
дивився мені в

слід, припустила я.

Цікаво, я хоч не сутулилась, коли йшла?

Розділ 14

Перше спільне фото

Наступного дня, я збиралася на один з найбільших стадіонів Європи, де господарював
футбольний клуб

«Барселона».

Чесно кажучи, за весь свій період життя в Іспанії, у мене жодного разу не з'являлося бажання
побувати на

«Камп Ноу». Просто тому, що мені було не цікаво. Після смерті мами, я переосмислила час, що
дається нам на

життя вищими силами. З тих пір, витрачаю свій тільки на те, що мені цікаво чи необхідно для
досягнення

своїх цілей.
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Чому ж я погодилася на запрошення Ескаланта, а Марії відмовляла разів сто? Відповідь проста
- вона не

високий брюнет з ямочками на щоках і голосом, який змушував мою шкіру покриватися
мурашками. Ця

відповідь стала мені зрозуміла тільки зараз. Тоді ж я виправдовувала себе якоюсь
нісенітницею.

Відправитися на гру я покликала Марію і Ейда. Потім довго слухала настанови подруги з
приводу

відповідного наряду. Стільки ж пояснювала тітки, куди і чому я збираюся.

І нарешті, в зазначений час, я, одягнена у вузькі сині штани, білу майку і піджак в біло-чорний
горох, вийшла

до пунктуального Ескаланта.

На ходу я перекинула чорну сумочку через плече і вивільнила пряме і розпущене волосся з-за
ремінця.

Віктор чекав мене, присівши на краєчок капота своєї червоної машини. Я в черговий раз
зазначила, що зі

стилем у нього повний порядок. Одягнений у сині потерті джинси, сіру футболку з глибоким
трикутним

вирізом і білий піджак, з підкоченими рукавами, він виглядав бездоганно. Такі ось вони -
майстри з розбиття

жіночих сердець!

Побачивши мене, він встав і посміхнувся, так що у мене трохи підігнулися коліна. Добре, що я
була не на

підборах, інакше могла звалитися.

- Привіт! Ти чудово виглядаєш!- помітив він і схилився до мене.

- Привіт. .- промимрила я, але не встигла ухилитися, і він швидко чмокнув мене у вже рожеву
щоку.

На мій обурений погляд, він обеззброююче підняв руки і пояснив:

- Дружній поцілунок. Всього-то.

- Так, звичайно, - пробурчала я, сідаючи в авто, коли Ескалант лукаво посміхався і притримував
для мене

дверцята.

- Кого ти покликала з нами? – запитав він, сідаючи на водійське місце, і ввімкнув запалювання.
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- Марі і Ейда, – відповіла я, все ще відчуваючи, як ніби вогнем горить те місце, де були його
губи, а в носі

стояв уже знайомий і такий одурманюючий мене запах його парфумів.

Ми від'їхали від будинку. Він вів автомобіль впевнено і ...дуже спокусливо.

- Проти Марії я нічого не маю, але цей блазень Адріан...- говорив тим часом Ескалант. - Але
робити нічого,

потерплю.

- Якщо хочеш, можемо все скасувати.

- Ні, - усміхнувся він. – Це надто велика жертва для його персони. Як ти ставишся до «Lorde»?

- Зроби голосніше.

- Зрозумів.

Марія і Адріан чекали нас вже стоячи на порозі її будинку. Хлопці сухо привітали один одного
потиснувши

руки. Марі також простягнула руку Ескаланту, але той приклався щокою до її щоки. А після,
демонстративно

глянув на мене, мовляв, дивись, з нею він теж дружить.

Відразу ж сівши в авто, Марія піддала жорстокій критиці нашу музику. Ескалант включив ту,
якою вчора

намагався задобрити мене і вона, від радості скрикнувши, стала на весь голос підспівувати. Я,
не

втримавшись, переглянулась з Віктором, і ми обмінялися посмішками.
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Біля входу на трибуни, нас застали репортери і стали лускати своїми дорогими фотоапаратами,
буквально

благаючи позувати. Звичайно ж, не мене, а Ескаланта і моїх друзів. Я, намагаючись бути не
поміченою,

спробувала вислизнути.

- Куди це ти? – здивовано піднявши брови, запитав Віктор.

І не встигла я відповісти, як він по-свійськи, за талію і притягнув мене до себе. Фотографи
прийшли в дикий

захват і заклацали ще агресивніше, буквально засліплюючи спалахами.

- Навіщо ти це зробив? – обурилася я, коли він повів мене до наших місць, і ніби забув свою
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руку на мені. –

Тепер всі подумають, що у нас якісь стосунки...

- Не переживай. Пізніше, я всім скажу, що ми друзі, – бавлячись, відповів він. – А поки що,
нехай мені

позаздрять.

Я фиркнула, але почервоніла від задоволення. Відверті лестощі, але все ж приємно. Хоча чому
раптом?! Адже

раніше я нехтувала і висміювала подібні висловлювання!

Наші місця були під накриттям і абсолютно не відрізнялися нічим від інших. Я полегшено
зітхнула, адже

побоювалася, що ми будемо сидіти в якійсь vip-зоні.

Моє місце було між Марі і Ескалантом.

- Нарешті ти все побачиш! – радісно заверещала мені у вухо подруга, змусивши мене
поморщитися

Я посміхнулася її палаючому від захвату погляду. Вона була затятою фанаткою «Барсів» і всім
виглядом

демонструвала це. На бейсбольці у неї була емблема цього клубу, такий же знак був
намальований у неї на

вилиці.

- Ну як тобі? – запитав мене Ескалант, обдавши диханням моє вухо.

- Скажу потім, – відповіла я, дотримуючись дистанції.

Я озирнулась, відчуваючи одночасно невдоволення і насолоду від його місця поруч зі мною.
Хіба таке

можливо? До того моменту, я так не вважала.

Сказати, що мені не сподобався футбол, це означає скривити душею. Я була в захваті! Це була
любов з

першого погляду

в цю атмосферу. Я була підкорена запалом фанатів. Цей стадіон, переповнений тисячами

глядачів, які дико верещали кричалки, миготливими відблисками фотокамер і море, море
емоцій...

Я розчинилася в цьому буйстві. Урочистість моменту до мурашок, коли фанати зустрічають
команди, хором
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співають слова гімну. Розтягують майже на один ярус величезний прапор і буквально ридають,
коли воротар

пропускає гол.

Спочатку мені було цікаво спостерігати за всім цим, слухаючи пояснення правил гри від
Ескаланта. Я трішки

соромилася кричати разом з Марією і Эйдом образливі або навпаки, підбадьорливі слова.
Віктор не робив

цього, коли я запитала чому, він гарно посміхнувся і пішов від відповіді.

До середини гри, я вже розібралася у всі нюанси і стала реально переживати за долю ФК
«Барселона», і радіти

їхнім перемогам.

Вболівальники з нашого сектора вирішили зробити в черговий раз хвилю, Ескалант знову взяв
мене за руку.

Але відпускав моє зап'ястя тільки на мою мовчазної вимогу, сам не поспішав. Я розуміла, що
він неспроста все

це робить. Він все ще сподіватися дістати мене в свій плейбойский трофейний зал. Одне в мене
не виходило з

голови. Навколо повно дівчат, які жадібно дивляться на нього і заздрісно на мене, навіть зараз
на трибунах

стадіону. Чому ж він не залишає мене у спокої і не рухається далі?
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Звичайно, в глибині душі я сподівалася, що справа в мені. А голос розуму був холодний і
твердив протилежне.

Але як же приємно було відчувати тепло його долоні, вдихати аромат, просто відчувати
присутність...

Як же я була наївна! Хоча вважала себе на рідкість більш розсудливою і розумнішою багатьох
дівчат мого віку.

Так нерозумно було думати, що можливо бачити цю людину, говорити з ним, торкатися його і
не покохати. Це

неможливо.... Такі підкорюють одним поглядом, словом, вчинком.

Зворотний шлях зі стадіону ми проробляли у надзвичайно піднесеному настрої. Співали пісні,
обмінювалися

враженнями і планували наступний похід на гру.

- Який чудовий вечір! – зітхнула Марі, коли Ескалант впевнено вів авто обганяючи зустрічні
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машини. - Як же

не хочеться, щоб він закінчувався!

Я розуміюче посміхнулася подрузі, озирнувшись. Мої почуття були такі ж, незважаючи на те,
що стрілка

годинника вже перетнула дозволену межу дев'ятої вечора.

- У мене є пропозиція, - раптово сказав Ескалант, зробивши музику тихіше. – Можна замовити
їжу й поїхати

до мене. Можу запропонувати фільм або «Монополію».

Ми з Марі здивовано перезирнулися.

- Е-е-е, хотілося б, звичайно... - протягнула подруга.

- Я у справі, друже! – незворушний Ейд випередив нас із відповіддю, і дав п'ять простягнутою
руці Віктора.

- Я, мабуть, теж, але тільки якщо поїде Латті! – заявила Марі й всі поглянули на мене.

- Я?! Ні-ні, мені вже час додому. .- запротестувала я, спопеляючи подругу поглядом.

- Ну-у-у-у! – занила та.

- Та чого ти? Поїхали, Латті! - вторив їй Ейд.

І тільки Ескалант мовчав.

- Ні, друзі, я не можу. ..

- Ну, чому-у-у?- занили в голос два моїх майбутніх колишніх друга.

Я повернулася до них:

- Тітка буде проти!

- Давай так, - загорілися очі Марі. – Якщо я її переконаю, то ти поїдеш?

Чорт, це був ризикований хід, подумала я, повертаючись у вихідне положення, і задумливо
закусила губу. Марі

і мертвого умовить, якщо їй щось потрібно. І тоді доведеться провести більше часу з
Ескалантом і, що ще

небезпечніше, на його території. Але якщо бути чесною - мені хотілося цього.

Мої думки переривалися протяжними благаннями Марії.

- Якщо ти сумніваєшся з-за мене, - заговорив тихо Віктор, так щоб чула тільки я одна. – То я
обіцяю вести себе

виключно по-дружньому.
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Я подивилася в його темні очі, як би перевіряючи правдивість його слів.

- Добре! - по складах мовила, перебиваючи переконливі промови Марі і Ейда. – Але тільки тітці
дзвониш ти.

- Немає проблем! – задовільно совала на сидінні подруга і дістала свій шостий «Айфон». – Salut,
тітка Тесса!..
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Я слухала подругу і мої почуття роздвоювалися. З одного боку я хотіла, що б у неї нічого не
вийшло, а з

іншого – з завмиранням серця чекала позитивного результату.

-... У мене все чудово, а ви як?.. Та ви що, невже?!.. Так-так, ці ріелтори такі! ... До речі, я знаю
одну компанію,

до якої постійно звертається тато, я вам скину координати, добре?.. Все, домовились!.. Ах, так!
Хотіла спитати,

чи можна Латті залишиться сьогодні у мене?

Я почула останню фразу і, схаменувшись, стала жестикулювати Марі, але та все продовжувала.

- Так, неодмінно!..

Я спробувала відібрати у неї телефон, але та беззвучно регочучи спритно ухилялася.

- Все, цілую, доброї ночі! – вона скинула виклик і жартівливо показала мені язик. - Все, люба,
ти наша на всю

ніч!

Я невдоволено надула губи і, повертаючись на своє місце, зустрілася поглядом з Ескалантом.
Той задовільно

посміхався.

- Як солодко звучать ці слова! – помітив він і знову подивився на дорогу.

- Навіщо, Марі?! Завтра мені потрібно в кампус з самого ранку! - обурювалася я, не зводячи
підозрілого

погляду з Ескаланта.

- Про це подумаємо завтра! – проспівала Марі і чмокнула мене в щоку. – Додай-но гучності, Вік!

- Слухаюсь! - похитав головою Віктор, ні краплі, не зніяковівши, почувши своє нове прізвисько.

- Нарешті я побачу прихилище плейбоя з роду Ескалант! – як завжди мовив Ейд те, що думав.

Я побачила, як різко зійшла усмішка з обличчя і Віктора, і він грізно подивився в дзеркало
заднього виду,
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очевидно, бажаючи зустріти погляд Адріана. Але той, як ні в чому не бувало, насолоджувався
музикою,

підспівуючи разом з Марі.

Я відвернулася до вікна. Дивно було чути свої думки з чужих вуст. Мені чомусь стало сумно.

Ми заїхали в ресторан швидкого харчування і, накупили там всякої шкідливої і дуже смачною
їжі. Після,

продовжили шлях до того самого лігва розпусти, розташованому в кварталі Бонанова,
неподалік проспекту

Діагональ.

Я все уявляла, яким має бути житло молодого аристократа. Чомусь в голові спливали картинки
зі старих

фільмів про Шерлока Холмса з каміном, кріслами і скрипкою. Й звичайно, ще величезне ліжко
з балдахіном,

обов'язково червоного кольору, як в дешевому фільмі про пригоди Казанови. І чомусь у пам'яті
крутилася

якась симфонія Моцарта.

Але мої очікування були абсолютно невиправдані. Ми зупинилися біля одного житлового
багатоповерхового

будинку. Пройшли, під руку з Марі і двома хлопцями з обох боків, повз привітного консьєржа, з
посмішкою на

губах і осудливим поглядом, зверненого до нас.

Цікаво, наскільки поганими були його думки? Але турбувало це тільки мене.

Зсередини дзеркальний ліфт підняв нашу компанію на дванадцятий поверх, і ми вийшли в
коридор в світлих

тонах.

- Ласкаво просимо! – люб'язно відкрив перед нами двері Ескалант і пропустив нас вперед.

- Не судіть строго,

все в процесі доопрацювання.

- Та вже така сором’язливість?! Тобі не йде! - заспівали, друзі, увалюючись в простору
квартиру.
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Було дуже цікаво, але я не могла вести себе так зухвало, як це робили Марі і Ейд. Мені не
дозволяла природна
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делікатність, ну і пильний погляд Віктора, який стояв збоку. Чому мені здавалося надто
інтимним перебування

тут?..

Квартира була величезною і студійного планування, з оригінальними стінами з цегли. Я миттю
закохалася у

вікна. Вони були величезні на всю стіну, за ними заворожуюче мерехтіла нічна Барселона. А
вдень, напевно,

тут дуже сонячно... Величезний телевізор на стіні, м'який коричневий диван і два крісла, на
ніжках, що

крутяться; барна стійка відокремлює зону кухні, їдальні і камін. Не такий, як у Холмса, але
дуже затишний і

сучасний. Меблі, стіни і підлога були приблизно в одному кольорі, що переходить від світло-
бежевого відтінку

до темно-рудого.

- Як тобі? – тихо запитав Віктор, поки гості вже полізли в холодильник за провізією зі словами:
«Що тут у

нас?».

- Дуже-е-е-е... по-холостяцьки! – чесно сказала я, подивившись, нарешті, на обличчя господаря.

Він якось занадто відверто, ставив це питання. Чи моя уява розігралася? У всьому винен цей
аромат парфумів,

спочатку виходить від нього, а тепер відчувався в повітрі житла.

- Не збагну: це добре чи погано? – підняв брови Віктор.

- Може, коли всі допрацюєш, буде видніше? – я ухилилася від відповіді, викликавши його
вродливу посмішку.

- Що тебе не дає зробити це хоч завтра?

Ми пройшли вглиб квартири, де вже розташувалися Марі і Ейд, який включав музику на
сучасному

музичному центрі.

- Цю квартиру мені подарувала прабабуся. А от усе те, що я хочу бачити тут я повинен
заробити сам,- пояснив

він.

Я здивовано розкрила рот, не зовсім впевнена чи правильно зрозуміла:

- Тобто заробити? Ти ж спадкоємець, аристократ і все таке...
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- Ти погано знаєш мою сім'ю, – м'яко посміхнувся він. – Вина?

Я кивнула на автоматі, попленталася за ним до барної стійки й сіла на високий стілець. Він
почав розставляти

два келихи і дістав пляшку, не припиняючи розповідь:

- Не пам'ятаю, скільки цій традиції, але більше півстоліття точно. У нашій родині, перш ніж
отримати доступ

до трастового фонду потрібно попрацювати з моменту закінчення навчання вісім років. Але не
просто

працювати. Ми повинні за цей період визначитися, чим хочемо займатися далі. По закінченню
терміну надати

переконливий план розвитку сімейного бізнесу. Так, мій прапрапрадід, вирішив устерегти
гроші сім'ї від

майбутніх марнотратників життя.

- А що якщо план не буде переконливим? – підперши голову кулаком, запитала я, абсолютно
заінтригована.

- Тоді, всі роки нанівець. Тебе обзивають безглуздим і марним. Не так грубо, звичайно, –
усміхнувся він,

побачивши ще більший подив в моїх очах. – Але сенс той. Дають додатковий час на
виправлення. Якщо ж і це

не допомогло, то залишають на піклування більш кмітливого родича. Ну, а він вже вирішує,
твою подальшу

долю.

- Що це ви тут обговорюєте? – весело защебетала Марі, повиснувши на мене зі спини. - Нічого
собі, Ейд! Йди-

но сюди! Тут у нас одноосібники завелися!

Я посміхнулася, все ще переварюючи інформацію, і перевела погляд на Віктора. На мить я
побачила його

роздратування, з яким він дивився на друзів, але поглянувши на мене, посміхнувся.
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- Ну й де там твоя «Монополія», Ескалант! Заради чого ми взагалі сюди їхали! – жартівливо
обурювався Ейд.

- Вже несу! - пробурчав той.

Розділ 15
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«Versace Eros»

Близько двох годин під неймовірний дикий регіт ми грали в «Монополію». Враховуючи свій
гуманітарний

склад розуму, я програлась повністю. Марі ще якось тримала свій «бізнес» на плаву, а ось
абсолютними

«монополістами» були Віктор й Адріан.

Переміг Віктор, і ми відзначили його перемогу: дівчата зробивши по ковтку вина, а хлопці -
пива зі скляних

пляшок. Адріан дуже засмутився, жбурнув свої фішки і звинуватив, спочатку Віктора в
шахрайстві, а потім нас

за те, що сміхом і жартами збивали його аналітичний погляд на планування гри. Ми всі
посміялися, а Ескалант

запропонував йому вибрати фільм, щоб компенсувати поразку.

В підсумку, під обурення Марі, яка наполягала на «Сутінках», ми влаштувалися дивитися
«Гладіатора». Я

зовсім не засмутилася, мені подобався цей фільм. А історія Белли та Едварда, завдяки подрузі,
мені встгла

набриднути набридла.

Час прийшов скуштувати наш остиглу вечерю з фаст-фуду, але під хороше кіно не грішно
підкріпитися

тисячами калорій. Під таким гаслом, ми поглинали розігріту їжу.

Я з Ейдом розмістилася на дивані, а Марі і Віктор освоїлися в кріслах. Я бачила цей фільм рази
три, не менше,

але все ж було цікаво. А ось друзі любили пожартувати в особливо зворушливий момент або
якось

прокоментувати.

Тільки Ескалант мовчав. Розвалившись у кріслі і закинувши зігнуту ногу в коліні на іншу, він
попивав з

пляшки пиво. У цей момент він був еталон брутальності. Зрідка, я дивилася на нього,
відчуваючи погляд, який

він зразу ж відводив.

На одну мить, я уявила, що ми разом. Немає ніяких інтриг, брехні і підозрілості. Ми з ним
сиділи б так само,

дивилися кіно, тільки як пара... Він обіймав мене, моя голова лежала на його грудях,
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відчуваючи ритм дихання

і биття серця. А потім, я б підняла до нього обличчя і поцілувала ямочки на його вилицях, а він
мої губи...

Я відігнала ці мрії як можна далі. Цей світ дуже жорстокий і корисливий. А він не з тих хлопців,
які будуть

дивитися слізні мелодрами заради своєї дівчини.

- І все ж даремно йому дали «Оскар»! - з виглядом знавця, оголосив Ейд.

- Я не згодна. Кроу чудовий актор! – обурилася я, і ткнулась в його плече, щоб не бачити
момент

де комахи

повзають в рані головного героя.

Бр-р-р-р...!

- А як на мене... - вставила свій п'ятак Марі, скривившись, але не відвернувшись. - Фу, гидота!
Так от, як на

мене так краще за Паттісона нікого немає!

- Ось здивувала! – реготнув Ейд

- Так новина! – я підтримала його і відповіла на його мовчазний жест «Дай п'ять!».

На величезному екрані телевізора Ескаланта криваві сцени були надто жорстокі, і мені
доводилось

повертатися до Ейда.

- Ну? Все? – я чіплялася до нього, виглядаючи з-за його плеча.

- І чого ти там боїшся? - бурчав він. – Кров малинового кольору! Сміятися треба!
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Я хотіла щось відповісти, але ненароком знову подивилася на Віктора. Той буквально спопеляв
поглядом мене

і Ейда. Але побачивши, що я дивлюся, відразу відвернувся до екрану.

Я подумки задалася питанням, чим викликана така агресивна реакція. Хоча може мені
здалося?

- Адріан, мені потрібна твоя допомога! – оголосив Віктор, різко встав на ноги і не чекаючи
відповіді,

попрямував на кухню.

- Йду, йду! - незадоволений Ейд пішов слідом за Ескалантом.
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Я, підібравши під себе ноги, була захоплена фільмом. Навіть не помітила, як надто збуджена
Марі підсіла до

мене, відчайдушно вимагаючи моєї уваги.

- Невже ти нічого не помітила? – шепотіла вона мені на вухо.

- Ні, а що...?

- Так він ревнує тебе до Ейда! – її посмішка була трохи дурнувата.

- Хто?! Ескалант?! – я ошелешено подивилася в бік хлопців, які явно про щось сперечалися.

- Так! Ти б бачила, як він дивився, коли ти так мило ховалася за плечем Адріана! Я думала, він
його зараз

вдарить! – Марі явно була в захваті.

- Ти-то чого радієш?

- Як це? Мою найкращу подругу ревнує плейбой Ескалант!.. Все, йдуть!

І вона, як ні в чому не бувало, повернулася на своє місце й вже звідти підморгнула мені.

Звичайно, мені б хотілося вірити в його ревнощі. Але хіба це не ознака власницьких почуттів,
інстинктів

мисливця? Адже йому просто хочеться, щоб його здобич ніхто не зловив перший. І немає в
цьому ніякої

романтики, тільки холодний розрахунок.

Немов на підтвердження слів Марі, я відчула присутність Віктора. Він сідав на місце Ейда.

- Звідти краще видно, – невинно відповів він на моє німе запитання. – Це була виключно ідея
Адріана!

- Ну так, звичайно! – мені вже набридала ця гра в кішки-мишки. - Де в тебе ванна?

- По коридору і наліво. Я покажу! - він встав разом зі мною.

- Дякую, сама впораюся.

Розправивши плечі, я пройшла в зазначеному напрямку. Так, пора забиратися звідси. Якщо
Марі відмовиться

їхати, поїду додому на таксі одна. Але ночувати тут я не залишуся.

Замислившись, я переплутала сторони і відкрила двері праворуч. Не встигла переступити
поріг, як зрозуміла,

що помилилася. Я дивилася на величезну спальню з вікном у всю стіну і неймовірних розмірів
... ліжко.

Чому мене зацікавив саме цей предмет меблів? Я з цікавістю вивчала його на відстані. В цьому
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було щось біса

заборонене, але й настільки ж привабливе. Ліжко було виключно в сучасному стилі. Під стать
спальні. Все в

біло-сірих тонах і без балдахіна, звичайно.

Недоречно згадала побаченого нещодавно на пів оголеного Ескаланта, і моя уява вже
малювала картину

сплячого на животі красеня-господаря тут. .

- Так, це моя постіль! – пролунав біля мого вуха тихий голос Віктора.
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Я буквально підстрибнула від несподіванки і розвернулася до нього, сильно бажаючи, щоб
насправді це була

надто реалістична галюцинація. Чи привид колишнього господаря, на худий кінець!

А ні! Переді мною сфокусувалося задоволене обличчя Ескаланта з посмішкою на всі його
тридцять два зуба.

Чи скільки їх там у нього в роті?

- Я...я помилилася! Переплутала двері! – видихнула я виправдання, відчуваючи, як червонію під
поглядом

шоколадних очей.

- Я так і подумав, – склав руки на грудях самовдоволений негідник, і кивнув головою в
протилежному

напрямку. – Ванна кімната там.

- С-спасибі! – я швидко пішла в сторону, куди він вказав.

- Злата?

Я завмерла, підібгавши губи і, знехотя, обернулася.

- Мені подобається, як ти червонієш.

Ескалант все ще посміхався. А мені подобалася його усмішка, він ставав таким справжнім,
земним...

- До тебе, я не знала, що вмію це робити! - чесно зізналася я і увійшла в кімнату, яку шукала.

Намагаючись привести свою емоційну хитанину в більш-менш стабільний стан, я роззирнулася.
Величезна

біла ванна кімната з душовою кабінкою і великим дзеркалом над двома умивальниками.

Цікаво, скільки дівчат тут побувало?
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Я труснула головою, намагаючись прогнати картинку натовпу дівок, що приймали душ, після...
Ні, про це

краще не думати!

Під час миття рук, я помітила серед різних предметів гігієни, синій флакон духів. Не
втримавшись, я взяла

його в руки і понюхала.

О, так! Ось воно, джерело його запаху. Я прочитала назву «Versace Eros».

Хм, дуже підходяща йому назва! Цей хлопець, навіть аромат вибирає під стати свого іміджу! Я
похмуро,

поставила квадратний флакон назад.

Залишок фільму мені вдавалося дивитися з трудом. Марі з Ейдом вже дрімали, і тільки ми з
Віктором були

глядачами з витримкою. Хоча останній зовсім забув про оскароносну кіноісторію і, не
соромлячись, дивився

на мене. Це стрімко руйнувало мою стіну напущеної байдужості.

- Ти зневажливо ставишся до творіння Рідлі Скотта! – не витримавши, сказала я.

- Що ти тоді скажеш про них? – усміхнувся Ескалант і кивнув у бік моїх друзів, які трішки
хропіли.

Я не стримала короткий смішок, але поглянувши знову на Віктора, повернула свою
серйозність.

- Так справа не піде, – я дивилась в його обличчя, іноді освітлюване потужним екраном
телевізора. – Друзі так

не поводяться.

- А що я роблю? Адріана ти навіть обіймала. Я ж всього лиш дивлюся!

Він не перетворює мою кров у окріп одним лише поглядом, на відміну від тебе!

- Якщо ти будеш продовжувати в тому ж дусі, дружити в нас не вийде. – Сказала я вголос іншу
свою думку.

Ескалант накрив мою долоню своєю рукою, ніжно стискаючи її.
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- Ти для мене ніколи не будеш просто другом.

Це легкий дотик, його тихий голос, немов просочений спокусою.... Занадто маленький простір
нас розділяв,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 117 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

я

відчувала його подих на своєму обличчі, бажання відчути губи, що цілують мене, ставало
сильніше.

- Тоді мені варто піти! – пробурмотіла я.

Зібравши залишки свого самовладання, я звільнила свою руку від його долоні і піднялася на
ноги. Я

попрямувала до своєї сумочці, що лежала на одному з барних стільців.

Ескалант йшов строго за мною. Від чого у мене паморочиться голова? Від випитого вина, втоми
або

присутності Віктора?

- Можливо, що ти передумаєш? – сказав він за моєю спиною, поки я рилася в сумці у пошуках
мобільного.

- Я ніколи не змінюю своїх рішень.

Я повернулася до нього, тримаючи телефон у руці.

- Ти пишаєшся цим, чи не так? – щурив очі, запитав Ескалант.

- Я вважаю це гідністю! – зухвало відповіла я.

- А я б назвав це впертістю, – стоячи навпроти мене, говорив він голосом, який повільно
оголював мої почуття

до нього.

- Називай, як хочеш. Мені все одно! – якщо б мені було не так важко дихати, а голос не тремтів
від виру в мені

емоцій - ці слова він би зміг сприйняти всерйоз.

- Заливаєш, – з викликом шепнув Ескалант, трохи схилившись до мене.

Його губи розтяглися в посмішку, а на вилицях здалися ямочки.

- Я... Я викличу таксі на вулиці.

Я попрямувала до виходу. Ескалант перегородив шлях уже в передпокої, і забрав у мене
телефон.

- Гей, зараз же поверни! – запротестувала я, намагаючись забрати своє.

Віктор скористався моєю близькістю, і відвів руку подалі від мене. Я проковтнула, відчувши
спиною стіну. Я

була в пастці.

- Я не відпущу тебе! – шепнув він, наблизившись впритул до мене.
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- У тебе немає вибору, – опускаючи очі на його рот, прохрипіла я. – Інакше наші зустрічі
припиняться.

Ескалант підняв моє обличчя, взяв за підборіддя.

- Ти сильна. Я слабкий.

- Зараз ти доводиш зворотне.

- Ти вмієш стримувати свої почуття. У тебе залізний контроль над собою. Я заздрю...

Наші погляди зустрілися, і я зрозуміла, що пропадаю разом зі своєю рішучістю.

- О, пора додому? – пролунав за рогом голос Адріана, а потім гучний позіхання. – Марі, підйом!
Народ, ви де?

Ау. .

Магія зруйнована. Порятунок прийшов, звідки і повинен був. Друзі не дозволили мені
зануритися в світ

ескалантовській пристрасті.
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Віктор відсторонився від мене і повернув мобільний.

- Я вже викликаю таксі! – уникаючи погляду спокусника, я підійшла до своїх рятівників.

Наше повернення додому проходило в мовчанні. Поки Адріан його не порушив:

- Він хоче просто сексу з тобою.

Марія дрімала на передньому сидінні і не чула його слів.

- Я в курсі, Ейд.

Неприємно чути таке з вуст шанованої людини. Але це правда, якою б гіркою вона не була, її
потрібно взяти і

прийняти. Як несмачну мікстуру, щоб швидше одужати або не захворіти сильніше.

- Я попередив його, - серйозно відповів Адріан. – Якщо він тебе образить, я зроблю все, щоб
зіпсувати його

егоїстичне життя.

Потішена, я дивилася на похмурого співрозмовника.

- Спасибі, Ейд...

Через деякий час я вже була вдома. До Марі їхати передумала. Як же добре, що я втомилася.
Інакше мене б

чекала чергова безсонна ніч. Моєю останньою думкою перед сном був висновок: дружити з
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Віктором

Ескалантом було найгіршою ідеєю за останній час.

Розділ 16

Надихаюча Крістіна Агілера

Як же я була задоволена, що дозволила Марі і Ейду витягнути мене з дому. Інакше я б так і
сиділа, витрачаючи

сили на переконання самої себе не дивитися фото Ескаланта, викладені на його сторінці в
«Фейсбуці».

Я вбралася в яскраве червоне плаття в стилі латино і уклала волосся в легкі локони. Я
відчувала себе

зухвалою, спокусливою і вела себе так само.

Звуки сальси та бачати в живому виконанні заражали мене своїм ритмом. Я хотіла і могла
танцювати,

насолоджуючись цим. Нарешті, відчула свободу від заборонених і тривожних думок!

Після останньої зустрічі з ним пройшло два дні. Я уникала його, не відповідала на дзвінки та
повідомлення. І

навіть не виходила з дому. Я готувалася до початку нового навчального року – саме цей
аргумент надала тітці

й друзям. Але це було правдою лише наполовину.

Цей клуб був моїм улюбленим, адже саме тут стиль іспанського життя існував особливо
яскраво! Він був

простим і не настільки крутим для відвідування трійці плейбоїв. Це було одним з головних його
переваг.

Ми взяли столик без сидячих місць, стовпилися навколо нього і пили коктейлі, а потім
перейшли на текілу. Я

встигла випити лише одну стопку. Моє горло обпік спиртний напій, і я закашлялася. Ого! Дуже
міцно для

мене...

- Дивися, хто прийшов! - сказала Марі, коли ми повернулися до столика після чергового
танцювального

нападу, залишивши Ейда на танцполі з якоюсь дівчиною.

Я простежила за її поглядом, і від хвилювання закрутилася голова.

По щаблях в клуб спускався Віктор Ескалант в компанії двох хлопців, з якими він розіграв
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«милу сценку» у

ресторані при готелі.
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Весь у чорному, статечна хода, ніби господар повертається додому, і з лінивою усмішкою на
обличчі. Він був

нереально сексуальний. Його можна було просто так, і називати «Секс». Піджак і футболка
демонструвала

широкі плечі і м'язистий торс, а штани вдало підкреслювали його довгі і стрункі ноги.

Коли він проходив повз відвідувачів, дівчата проводжали його жадібним поглядом, закатували
очі і шепотіли

одна з одною. Вся його компанія була під стать йому – високі, стильні, красиві.

Як же звали його друзів, горе-акторів? Ніяк не згадати...

- Блін! – буркнула я і відвернулася.

- Так, він ще той ласий шматочок! – розуміюче кивнула Марі, і підняла

таку стопку, очевидно даючи зрозуміти,

що за це варто випити.

- Зачекай!

Я щедро посипала на руку сіль і взяла доверху наповнену чарку текіли.

- Чи не забагато, крихітко? – пролунав голос Віктора поруч зі мною і, в ту ж мить, моя рука з
чаркою була

спритно перехоплена.

- О, Вік, як справи? – Марі стукнула об стіл порожнюю скляною посудиною.

- Вік?! – переглянулися його друзі. – Це щось новеньке!

- Тепер ми тебе так будемо називати! – посміхалися вони обидва голоси і почали
представлятися з Марі і

Адріаном, який тільки що підійшов.

- Ну-ну! – пробурмотів той, не спускаючи з мене очей і, виймаючи чарку з моїх затиснутих
пальців.

Чинити опір я не мала можливості. Частково, я була рада, що не встигла випити. Поруч з цим
чоловіком

потрібно залишатися в тверезому стані.
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Погляд Ескаланта ковзнув по мені знизу доверху, і на губах заграла задоволена посмішка
підступного

спокусника. Можна було подумати, я для нього старалася!

Хоча мені був приємний його схвальний і надто відвертий погляд. Його запах вже
впроваджувався в мій мозок

і пригальмовував розум.

- Що ти тут робиш? – прогарчала я.

- Рятую тебе від ранкового похмілля.

Нахабно дивлячись мені в очі, він лизнув сіль з моєї руки і випив мою порцію текіли.

- Воу! – не стримала вигуку Марі.

О, Боже! Я різко смикнула руку назад, відчуваючи, як жар розтікається по всьому тілу. Ніби це
я випила, а не

він.

Довелося відвернутися від його самовдоволеного обличчя, адже навіть при миготливому світлі
клубу було

видно, як я почервоніла.

Що ж він робить зі мною? Я озирнулась, поки хлопці робили замовлення і перекидалися
фразами привітання.

Ескалант зі своєю компанією, привернув до себе чимало уваги. Втім, як завжди. Але тепер, я
опинилася в

цьому епіцентрі. Погляди, які мені вдавалося перехопити, були, в основному, заздрісні і цікаві.
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Ох, не варто мені заздрити, дівчата! Так, він гарний і нереально вабливий. Але наївно вважати і
сподіватися,

що вдасться утримати його надовго біля себе. Йому потрібна супутниця лише на ніч, а він вам -
на все життя.

Як тільки я йому наскучу - прийде ваша черга.

Голос розуму звучав поки ще голосно і впевнено, не дивлячись на те, що раптова близькість
Ескаланта

підривала його авторитет.

Я відчула, як рука Віктора владно обняла мене за талію, і його голос зазвучав у мене над
вухом:
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- Хочеш танцювати?

Значить, він знову взявся за своє? Ну що ж, пограємося в твою гру, негідник!

- А мені можна танцювати? – промуркотала я.

Притулилася до нього спиною впритул, поклавши голову йому на груди. Я почула, як його
дихання завмерло, а

рука, сковзнула на мій живіт й стиснулася.

Ага, попався!

- Так, крихітко...

Я різко відсторонилася від нього і, начепивши саму чарівну усмішку, на яку була здатна,
звернулася до одного

з його супутників:

- Потанцюєш зі мною? - я навіть не пам'ятала його імені.

Хлопець реально був шокований, але пустотлива усмішка розтягла його губи:

- Я?! - він подивився кудись поверх моєї голови і посміхнувся ще ширше. - З задоволенням!

Коли я, пританцьовуючи, повела його в центр залу, все наша компанія проводжала нас
поглядом. Немов на моє

веління, заграла одна з моїх улюблених іспанських пісень Крістіни Агілери «El Beso Del Final.
О, як же ці

слова підходили до тієї історії, що відбувалася між мною і Ескалантом!..

Я показала, що недарма вчилася в школі танцю вісім довгих років. Я віддалася музиці і ритму,
танцюючи дуже

зухвало і спокушаючи свого партнера, що є сил. Звідки ж у мені ця сміливість? Як же інакше?
Адже я знала,

відчувала, що Ескалант дивиться, спостерігає і злиться. Ну що ж, буде знати, що я теж можу
бути в ролі

спокусниці. І нехай я тільки вчуся. Все у мене попереду, а учениця я дуже навіть здатна!

- Ти дуже круто танцюєш! - захопився друг Ескаланта з невідомим мені ім'ям, на приспіві і
зніяковіло відвів

погляд. – Але якщо я залишуся тут з тобою, можу позбутися в кращому випадку друга, а в
найгіршому –

життя.

Не встиг я відповісти, як він спритним рухом розкрутив мене, і я опинилася в жорстких обіймах
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Віктора.

- Що це ти робиш?! – зашипів він крізь зуби, не приховуючи свою злість, і продовжив зі мною
танець.

- Те, що хочу! – відповіла я і спробувала втекти.

- Куди?!- він різко притягнув мене до себе.

Я була притиснута спиною до його грудей, і він вправно повів в танці, тримаючи мої схрещені
руки.

- Хіба тебе не вчили в танцювальній школі: кидати партнера під час танцю неприпустимо?-
хрипкуватим

голосом мовив він мені в скроню.

- Міняти партнера під час танцю теж не можна! – парирувала я, відчуваючи, як мій розум
починає мутніти від

його близькості.
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Віктор розтулив обійми і повернув мене до себе обличчям. Наші пальці переплелися, і він
підняв мої руки

разом зі своїми, а потім завів мені за спину. Він легко і красиво рухався.

Ну, чому?! Чому він не міг танцювати як бегемот?!

Я віддалася ритму його рухів. Ескалант з жадобою в очах, притягував мене до себе надто
близько і різко,

навіть з якоюсь люттю. У всю насолоджуючись дозволянням, який йому давав стиль танцю,
проводив

пальцями по моїх руках, спині, животі. Але як тільки нахабні руки пробували перейти лінію
пристойності, я

тут же вправно скидала їх. Цим, викликаючи його криву посмішку.

Це був перший у моєму житті по-справжньому пристрасний танець, який я переживала
кожною своєю

частинкою. Між нами була якась хімія, це безперечно...

- Я поки не готовий бачити тебе танцюючою з іншими чоловіками! – промовив він так близько
до мого

обличчя, що наші губи ледве торкалися один.

- Ах, мені все ясно! Знову граєш в ревнивця? Ну що ж, удачі тобі! – зухвало відповіла я.
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- Зверни увагу, - сичав він мені в обличчя, а його очі небезпечно блищали. – Цю твою ревність,
я відчуваю

вперше і нічого приємного в цьому немає...

- Співчуваю! - грубіянила я.

- Не перебивай мене! – смикнув він мене до себе

і перекинув через руку, а коли я піднялася, то опинилася

знову з ним лицем до лиця.

– Якщо ти ще не зрозуміла, я можу пояснити - всі там милості і пустощі з ким-небудь, крім
мене, я забороняю!

Або пролита кров твого чергового залицяльника буде на твоїй же совісті!

Пісня завершилася фінальними акордами.

Ми, тяжко дихаючи, дивилися один на одного. Пристрасть і гнів сплелися в одне почуття. Він
наказував мені!

Ескалант зайшов занадто далеко, погрожував і тиснув на мене!

- Ти збожеволів?! – гнівно спитала я і, не чекаючи відповіді, рушила по напрямку до столика, з
бажанням піти

звідси якомога швидше.

Але він схопив мене за плече й розвернув до себе.

- Це ти робиш мене таким! – він говорив тоном звинувачення, свердлячи мене поглядом своїх
темних очей.

Ще мить ми дивилися один на одного, поки не зазвучала наступна пісня. Він розтиснув пальці,
що залишають

синці на шкірі.

Я рвонула до нашого порожнього столика. Схопила свою сумочку і вилетіла на вулицю.

Прохолодне повітря охолодив мою палаючу шкіру. Я вдихала його на повні груди, намагаючись
загасити

пожежу почуттів всередині себе.

Як все заплутано! Ці всі ігри, почуття справжні й удавані... Як же мені розібратися де правда, а
де гра?

Біля «Сальси Бару», стояли кілька таксі і пара-трійка відвідувачів. Охоронець стеріг вхід. Я не
хотіла відразу

їхати додому, раптом тітка ще не спить. Хоч час пізній, але ризикувати я не могла.
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Відкрились двері з бару й впустили на вулицю гучні звуки упереміш з музикою. Я машинально
озирнулася і

побачила, що вийшов Віктор Ескаланта.

Наші погляди відразу зустрілися, і він ступив у мою сторону.
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- Ні! – я викинула вперед руку. – Не підходь до мене!

Я знала, навіщо він тут. І дуже хотіла цього! До божевілля, до трепету у всьому тілі...

Він сповільнився, але не зупинився. Ескалант взяв мою долоню і міцно стиснув.

- Чому?

Я здивувалася, почувши муку в його голосі. Але як знати справжні його слова, почуття,
погляд?..

- Пусти.

Він мотнув головою, не отрывно дивлячись мені в очі. Я різко висмикнула руку.

- Ти порушив свою обіцянку! – злегка тремтячи, сказала я.

Мені було холодно або це присутність Віктора викликало моє тремтіння? Заплуталась...

- Мені дуже складно просто дружити з тобою, – тихо сказав він.

Я дивилася, як Ескалант зняв свій піджак і залишився в одній футболці. Зробивши крок до
мене, він накинув

мені його на плечі. Але руки не прибрав.

Прикривши очі, я на мить дозволила собі розчинитися в його солодкому ароматі, і
насолодитися одягом, що ще

зберігала його тепло.

- Тоді нам краще взагалі не спілкуватися! – тихо мовила я, відчуваючи, що на межі між тим,
щоб розплакатися

або поцілувати його.

- Хіба це краще? – Ескалант поклав долоню мені на обличчя і провів великим пальцем по
області навколо мого

рота.

Я забула, що хотіла йому сказати. Дивилася на його гарні губи, які були дуже близько.
Спокусливо близько... Я

подивилася в очі Ескаланта. Він дивився знайомим поглядом, благаючи мене перестати чинити
опір.
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- Не губи мене! – прохрипіла я.

Віктор завмер і напружився.

- Навіщо я тобі потрібна? – я виплеснула на нього своє переживання і біль. – Подивися на мене!
У тебе можуть

бути на багато кращі і... і доступні в будь-який час. Залиш мене, прошу! Не роби боляче...

Він розгублено дивився на мене. А я хотіла зникнути.... Але сила бажання торкнутися його,
вдихнути запах

Віктора був сильніше.

Я встала навшпиньки і поцілувала його в щоку. Як же це було чудово!..

Руки Ескаланта ще міцніше стиснулися на моїх плечах, і він повернув голову в пошуках моїх
губ, але я

відвернулася.

- Я вже не можу відмовитися від тебе!.. - болісно прошепотів він.

- Ах, ось ви де! – життєрадісно заволали представники нашої компанії, вивалюючись на вулицю.

Я тут же відскочила від нього і змахнула зрадливу сльозу.

- Упс!... - завмерла Марі, перекидаючи погляд з мене на Віктора і назад.

- Е... Ми не завадили?- запитував один з його друзів.

- Ні, ми вже прощалися, – напружено промовив Віктор.
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- Я їду додому, ти зі мною? – звернулася я з посмішкою до Марі, ніби ні в чому не бувало.

- Я відвезу тебе! – відразу ж відгукнувся Віктор.

- Ні! – різко сказала, як відрізала я, звернувши на себе його розгніваний погляд.

- Взагалі-то я хотіла ще потанцювати...- ніяково залепетала Марі.

- Тоді я поїду, – я поцілувала її в щоку наостанок. – Бувайте, хлопці!

- Всього доброго!

- Бувай!

Я зняла піджак і простягнула Віктору.

- Залиш собі! – запротестував він.

- Не варто.
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Я не дивилася на нього. Просто повісила його одяг на плече.

Сівши в авто, я відвернулася від вікна, адже знала, що він дивиться мені вслід. Я завжди це
відчувала.

Віктор подзвонив, коли я була вже в ліжку. Довго дивилася на екран, що висвітив ім'я, перш
ніж відповісти.

- Як ти? - незвично було чути нотки нерішучості в його голосі.

- Дома, – відповіла я.

Він мовчав. Було чутно тільки його дихання:

- Навіщо ти дзвониш?

- Я... ніколи в житті не просив вибачення.

- Значить, тобі щастило більше.

- Ні, просто... я не робив цього, навіть якщо був винен.

Я зітхнула.

- Повір, не варто починати. Віктор, я втомилася...

- Від мене?

На мить я закрила очі. Від нього? Якби!.. Його мені було мало.

- Я втомилася від гри, яка у вас тут в моді. Я занадто дурна для неї й наївна.... Хоча це одне і те
ж.

- Не правда. Ти ідеальна! – його голос трохи здригнувся.

- Прошу, не треба...

- Я так хочу, щоб ти мені вірила! - простогнав він.

Як же я хотіла йому довіряти!

- Загадай на падаючу зірку.

Я почула, як він усміхнувся:
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- Дуже не надійно... Ми тепер не будемо бачитися?

- Ну чому ж? Ми живемо в одному місті. Уникати тебе я не маю наміру. Так що...

- Можливо, спробуємо знову дружити? – я почула надію в його голосі.

Мій подих був важким, як і рішення, яке я озвучила:
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- Можливо.

Ми попрощалися і я заснула. Не відразу, звичайно. Швидко засипати, тепер для мене було
розкішшю.

Розділ 17

Другий курс філологічного факультету

В Барселону прийшов вересень. І разом з ним почалось моє навчання. Навантаження було
сильніше першого

курсу. Легше тільки в адаптації. Тепер я знала, чого від мене вимагають викладачі, і заводити
знайомства в

групі не було потреби. Я з головою поринала в ритм навчального процесу. Так мені вдавалося
відволіктись від

думок про Віктора Ескаланта.

Я закохалася в університет з першого відвідування його стін. Це була моя стихія! Кожен раз,
коли входила в

величезні величні аудиторії з багатовіковим інтер'єром, склепінчастими стелями

і вітражними вікнами, ніби я

потрапляла в інший світ, який створений спеціально для мене. Немов опиняєшся в таємному
сховищі мудрості

і знань. Ти підкоряєшся цієї потужності, але з неймовірним захопленням від своєї поразки. Це
мій особистий

Хогвардс.

Заздрила викладачам і аспірантам. Адже вони тут працювали, а я всього лише вчилася. Через
чотири роки

назавжди покину цю фортецю науки. Більше всього мені хотілося розтягнути це задоволення,
яке для багатьох

здавалося тортурами.

А пройде ще зовсім небагато часу і все моє життя, надії і мрії стануть пилом. Ось тим пилом,
що забивається в

предмети, що падає на шкіру, і яку, так легко й нещадно змиваємо водою або протираємо
серветкою...

З того вечора, в стилі сальси, ми з Віктором не бачилися вже три дні. Він дзвонив і писав мені.
Цікавився

звичною і не зобов’язуючою фразою: «Як справи?». Я відповідала коротко і стримано. Питала,
що нового у
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нього. Він працював всі ці дні. Але подробицями я не цікавилася, так як боялася довго
спілкуватися з ним.

Мені потрібно було відвикати від цього хлопця, а не навпаки.

Лякало визнання того, що я сумувала за ним. Особливо хотілося його бачити, коли я не була
зайнята

навчанням. Сидячи в кав'ярні або прогулюючись додому після навчального дня, я часто
ненароком уявляла, як

він під'їжджає на своїй ретро машині.... Ох, тільки б не закохатися!

Йшов третій день нового навчального року. Ми з Марі розмістилися на зеленій траві в
університетському

дворі і намагалися пообідати. Вірніше вона їла, а я складала план виконання нашого спільного
проекту з

«Історії іспанської літератури».

- О, дивися, хто завітав! – Марі вказала у бік корпусу УБ.

Я простежила за її поглядом. З'явився Маркус Торо, немов король повернувся в свій палац. А я-
то була грішна

думками зовсім про іншого хлопця...

- Слухай, це ж він хотів придбати тебе на аукціоні? – пожвавилася подруга.

Моя увага вже знову повернулася до записів.

- Не мене, а моє товариство, – не піднімаючи очей від конспекту, виправила я.

- Мгу. . - протягнула Марія. – Увага! Йде сюди!
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- Хто?

Я здивовано підняла голову до подруги, але та мімікою намагалася мені щось пояснити.

- Привіт! – пролунав штучний голос над нами.

Пощурившись від сонячного світла, я подивилася на хлопця, який підійшов до нас. Маркус
Торо виглядав

надто засмаглим, в темно-червоному піджаку і вузьких джинсах. Щось мені впевнено підказує,
що штани він

купує в розділі одягу «Унісекс». І, здається, не тільки їх...

- Привіт, Маркус! – відповіла я і знову опустила очі до проекту.

Цього мені ще не вистачало!
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- Ти трохи запізнився на початок року! – посміхнулася подруга місцевому плейбою, який присів
навпочіпки.

- Поїздка в Париж трохи затяглася, – хвалькувато пояснив той. – Як справи, Латті?

- Пристойно, Маркус! – буркнула я,

Можу посперечатися, що моє ім'я він дізнався лише після того, як побачив з Ескалантом.

- Я знаю, що ти любиш футбол, – солоденько продовжував той. – А в мене як раз, є пара квитків
на ці вихідні.

Як тобі така пропозиція?

Яка дивина!

- Вибач, Маркус, - поглянула я в його хитрі очі. – Зараз мені не до футболу. Початок курсу і я
дуже зайнята.

Він розуміюче закивав:

- Зрозумів, тоді як-небудь іншим разом?

- Як-небудь.

І якісно відрепетируваною ходою король, всіх вечірок університету, пішов.

- Ого, подруга! Щось ти нарозхват! – підбадьорливо штовхнула мене в плече Марія.

- Це все не по-справжньому, Марі, - втомлено зітхнула я.

Всім від мене потрібна якась вигода. Так сумно...

***

Після занять того дня, я допомагала Адріану з оформленням тематичної виставки до Дня
відкриття

університету. Марія не любила подібні заняття і юркнула в СПА. А для мене зараз будь-яка
діяльність була, як

ліки від залежності Ескалантом.

Вставляючи фотографії в рамочки, я слухала критику Ейда недавно вийшов фільму на основі
історичних

фактів.

Звук повідомлення, що прийшло на телефон відволік мене. Я глянула на екран мобільного і,
затамувавши

подих, прочитала текст від Віктора Ескаланта:

«Сьогодні у мене день під пісні «One Less Reason». Як тобі?»
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Зрівноваживши свої емоції, я написала відповідь:

«Добрий такий день!»
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- Ескалант? – пролунав сердитий голос Ейда.

Я відклала телефон і продовжила своє заняття, не дивлячись на друга:

- Так.

- Що пише?

Мій погляд зустрівся з очима Адріана, і він зрозумів, що я не хочу говорити на цю тему.
Підібгавши губи, Ейд

відвернувся до дзеркальної вітрини, на якій розставляв кубки університету за хронологією
часу.

- Не вір йому, Латті.

- Навіть якщо захочу, - зітхнувши, тихо сказала я. – Не зможу, Ейд.

Він завагався і відклавши в сторону свою справу, підійшов до мене.

- Він не вартий тебе, - присівши поруч зі мною, мовив він. – І Маркус Торо теж не той хлопець.

- Знаю, Ейд.

Мені було ніяково говорити про подібне. Особливо з представником сильної половини людства.

- Я не прагну до відносин, - зважилася на відвертість я.

- Це я зрозумів вже давно. Раніше, ніж Марія! – він викликав мою посмішку. – Впевнений, ти
скоро побачиш

гарного і, головне, гідного хлопця.

Туга раптом накотилася на мене.

- Я... не можу, Ейд.

Він сторопів:

- Е... гідну дівчину?

- Що?! Фу! Ні, Адріан! – розсміялася я, і кинула в нього грудкою папери.

А коли веселощі пройшли, то продовжила:

- Мій батько, він поставив мені умову. Якщо я... у мене будуть стосунки з ким-небудь тут, то він
забере мене. І

я не зможу продовжити навчання.
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Адріан помовчав. Немов вдумуючись у кожне моє слово.

- Так ось чому ти відшиваєш всіх? Жорстоко...

- Є трохи.

- Одкровення за одкровення, – видихнувши, почав Ейд. – Мені дуже подобається одна дівчина. І
я не знаю, що

мені робити!

Різко піднявши на нього погляд, я намагалася знайти відповідь на питання, яке вводило мене в
стан жаху.

Адріан зрозумів мене без слів і швидко заговорив:

- Спокійно! Ти, звичайно, красуня, але для мене тільки подруга!

Я не стримала посмішку полегшення. Мені хотілося дізнатися ім'я цієї дівчини, але тільки
якщо він сам

вирішить мені його назвати.
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- Що тебе бентежить, Ейд?

Хлопець склав долоні перед собою і відвів очі. Незвичний Адріан, зовсім не схожий на себе.

- Ми з нею поцілувалися, але випадково. Тепер я не можу викинути її з голови і ... боюся, що це
не взаємно.

Я стиснула руку друга:

- Яке почуття сильніше: бажання бути з нею або страх почути відмову?

Він

задумався.

- Рішення ти повинен прийняти сам. Але... я б тобі радила ризикнути.

Я підморгнула йому. Ми повернулися до наших справ та вже не торкались серцевих тем.

Розділ 18

Не звертаючи увагу

На четвертий день я на парах була одна. Марі захворіла – отруїлася японською кухнею. А Ейд
був зайнятий

все тією ж підготовкою тематичної виставки.

Продзвенів дзвінок з останнього заняття і я, зібравши конспекти і книги, вийшла з аудиторії.
Влившись у потік
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галасливих студентів, я жестом попрощалася з тими, кого знала і встромила у вуха навушники.
Улюблений

трек підняв мені настрій на міні рівень вгору.

Я вийшла з давньої склепінчастого будівлі університету і підставила обличчя ще теплому
вересневому

сонечку.

Як добре, що я сьогодні без машини! Такий чудовий день, щоб прогулятися, перед тим як
засісти за уроки!

Я зіщулилася під гріючими променями – в будівлі було завжди прохолодно і під кінець занять,
завжди

порядком замерзала.

Обходячи студентів на моєму шляху, я раптом відчула знайоме приємне хвилювання. Різко
підняла голову і

побачила червону машину Віктора Ескаланта, припарковану прямо навпроти входу в ВУЗ, в ста
метрах від

мене.

Моє серце застукала в кілька разів сильніше. Довелося зробити кілька вдихів і видихів, щоб хоч
якось

зрівноважити всі мої спалахнулі почуття.

Я побачила, як він вийшов з машини і, під майже не прихованими жадібними поглядами
студентів, обійшов її

навколо. Віктор сунув руки в кишені, дивлячись у мій бік. Стильний, в білих джинсах і білій
легкої сорочці,

вільно підкреслюючи його силует – красивий, ефектний до тремтіння в колінах.

Я відразу ж пошкодувала, що не вбралася сьогодні.

Він дивився на мене серйозно, поверх «Рей Бенов» коричневого кольору. Я підійшла до
Віктора, скоса

помітивши, що ми залучаємо загальну увагу.

- Привіт! – просто сказала я.

Він зняв окуляри:

- Привіт.

Віктор виглядав напруженим і незвично розгубленим.
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- Ти робиш мені ім'я! – усміхнулася я.
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Він здивовано насупив брови.

- Спочатку фото на стадіоні, тепер тут. Скоро я буду відома.

- Я так розумію, це погано?

- Для мене - так.

Він посміхнувся.

- Можна я підвезу тебе додому? – з надією запитав Ескалант.

Ні, зрозуміло! Повертайся і мотай звідси!

- Підвези, – кусаючи губу, сказала я.

Він видихнув і галантно відчинив переді мною двері.

- Ти не любиш публічність? – запитав Віктор, сівши за кермо.

- А хто з розсудливих її любить? Особисте життя має бути особистим, а не загальним.

- Вірно.

Віктор завів двигун, і ми від'їхали від університету. Я помітила, як нас проводжає безліч
цікавих очей, в тому

числі і Маркус Торо.

- Увага хлопців до моєї персони теж збільшилася. Багатьох цікавить, що ж в мені привернуло
самого Віктора

Ескаланта.

Я сказала це просто, ніби подумала вголос. Але його погляд став різким, а руки сильніше
стиснулися на кермі.

- Це не через мене. Ти дуже гарна... Друзям можна, говорити подібне?

Я зніяковіла. Приємно чути таке, тим більше від такого парубка як він. Якщо, звичайно, він
дійсно так вважає.

Ох, ці сумніви!..

- Вже не важливо, ти сказав.

Мені подобалися його руки, відкинувшись на сидіння, я скоса спостерігала за ним. З
набряклими венами і

довгими пальцями. Цікаво, чи є в нього недоліки. Крім долі плейбоя? Але хіба для нього це
недолік?!
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- Як твої успіхи на роботі? – запитала я.

Але ми вже під'їжджали до будинку тітки.

- Вип'ємо кави десь поблизу? Заодно поговоримо... - його голос звучав знову з нотками надії.

Мені було незвично бачити його таким. Це підкуповувало.

- Давай! – кивнула я.

І ми вирушили в мою улюблену кав'ярню. Сівши за високим столиком біля вікна-вітрини, я
чекала його

повернення з порціями кофеїну.

- З роботою все добре, - почав він, сівши навпроти й не спускаючи очей з мого обличчя, що
страшенно

хвилювало. – У мене майже готовий план для розгляду главами нашої сім'ї.

- Круто. Ти вклався в термін?

81

- Чесно кажучи, у мене є ще в запасі п'ять років, – він трохи зніяковів, немов знехотя хвалився. -
Не можу

більше займатися тим, що не по душі.

- Це дуже похвально. Батько буде тобою пишатися! – захопилася я.

Мої думки ненароком звернулися до мого тата. Він ніколи не хвалив мене й брав мої заслуги як
належне. А от

якщо я раптом з чимось не впоралася, то гніву і покарань було море. Ні, він не бив мене,
звичайно. Просто

позбавляв мене тих земних радощів, які на той момент становили сенс мого життя. На даному
етапі

становлення моєї особистості - це був університет.

- Я не думаю, – сумно посміхнувся Віктор. – Мій старший брат вже давно трудитися на благо
нашої родини і

теж випередив даний йому час. Так що, особливо захоплюватися немає чим.

Я зробила ковток карамельного латте.

- Мені здається, твій батько не такий. Для нього кожен успіх синів, сприймається як власне
досягнення.

- Як би те ні було, я планую представити свої ідеї після полювання. До речі, ти будеш там?

- Так. Я пообіцяла тітоньці ще півроку тому, – чесно зізналася я. – Вона готуватися дуже
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активно, замовила

нам сукні на свій смак. Це буде для мене сюрпризом. Сподіваюся, гарним.

Мій злегка буркотливий коментар, викликав його посмішку. І я не стримавшись, невпевнено
посміхнулася

йому у відповідь.

- Я так скучив за тобою! – він раптом накрив своєю долонею мою руку.

Моя посмішка тут же зійшла з обличчя, і я різко висмикнула зап’ястя, боячись піддатися
спокусі.

- Не треба так робити, - я проковтнула. – І не кажи мені такого.

Ескалант стиснув свою долоню і повільно ковзнув нею по столу.

- Пробач. Не втримався.

- Мені пора! - я вдихнула, намагаючись привести себе в порядок.

Як же він діє на мене...

- Я не буду більше, чесно! Давай посидимо ще трохи, будь ласка.

Наші погляди перетнулися,

і я зрозуміла, що мені потрібно бігти від нього. Адже більше всього на світі, я хочу

лишитися.

- Ні.

Ескалант опустив погляд і піднявся.

- Я зрозумів.

Ми їхали в повному мовчанні. Лише музика грала в салоні автомобіля.

- Ти слухаєш те, що я тобі скинула в «Фейсбуці»? – раптом я помітила.

- Так. Наші смаки збігаються, – похмуро сказав він.

Я знову відвернулася до вікна. Скоро Віктор зовсім залишить мене в спокої. Пролетять мої
навчальні роки, я

повернуся на батьківщину і буду мріяти, згадуючи. А він, буде підносити сімейний бізнес, й
підкорювати

серця інших дівчат, забувши мене остаточно.
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Ескалант зупинив автомобіль навпроти будинку тітки.
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- Можна, я подзвоню тобі? – тихо запитав він.

- А сенс? – усміхнулася я. – Дружити у нас не виходить. А спати з тобою я не буду.

Мій голос звучав грубо і ніби з боку. Але я рада, що не стримала ці думки в собі.

- Латті, – простогнав він і легенько торкнувся мого обличчя, змушуючи подивитися на нього. –
Невже я в твоїх

очах такий мерзотник?

Я дивилася на Віктора Ескаланта. Мені так хотілося вірити в цю печаль, яка світилася в його
очах, в щирість

слів...

- В моїх очах ти досконалий.

- Латті! – потягнувся він до мене.

Я відсахнулася від нього й похитала головою:

- Ні.

Вийшовши з машини, я відчувала себе спустошеною. Я сказала правду. Він був моїм ідеалом.
Немов герой з

улюбленого фільму або книги, який раптом став реальним. Ось тільки головною героїнею цієї
історії була не я.

Увійшовши в будинок, я натрапила на стривожену тітоньку. Вона швидко вийшла з вітальні
мені назустріч.

- Латті, мила, ти дзвонила сьогодні батькові?

- Ні, ми говорили з ним, як завжди, в неділю. А що?

Тітка нерішуче зам'ялася.

- Тут по новинах кажуть, що там... революція якась.

Тесса надто близько до серця все сприймає:

- Там завжди щось не так, тітка. Якби було все так серйозно, батько дав би знати. Тобі-то вже
точно! -

відмахнулася я, і стала підніматися до себе в кімнату.

- Напевно... - пробурмотіла тітка.

***

На наступний день, ми з Марі після занять, знову зайшли до кав'ярні «Старбакс». Попереду
були вихідні, і
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настрій мав бути піднесеним. Так і є, але лише для Марії.

Я ж переживала важкий емоційний стрес. У мене була, так звана «ломка», я боролася зі своєю
залежністю

Ескалантом. Для мене залишилося загадкою, коли ж саме він «підсадив» мене на свою
персону?

- Ей, ти мене слухаєш? – подруга клацнула пальцями перед моїми очима.

І я мотнула головою, намагаючись прогнати уявлений образ Віктора, який сидить за столиком
поруч. Я відвела

погляд від місця, де ми вчора з ним пили каву, і подивилася на Марі.

- Пробач, замислилася! – згадала я.

Подруга дивилася на мене спантеличено:

- Що з тобою відбувається?
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- Все... - хотіла, було, я приховати свої переживання, але відчула різку потребу виговоритися. –
Я не знаю.

- Справа в Ескаланті?

Я кивнула, закусивши губу.

- Ти... - обережно почала Марія. – Мила, ти закохалася в нього?

- Боюся себе питати! – я скрушно похитала головою. – Страшно почути відповідь.

- Латті, як же так? Адже я намагалася застерегти тебе!

- Спокійно, все нормально! – я взяла себе в руки і заодно заспокоїла подругу. – Просто... чим
більше я його

впізнаю, тим сильніше починаю поважати.

- Поважати?

- Ну так. Розумієш, коли я познайомилася з ним він був таким розпещеним грошима і увагою!
Людиною, якій

все дістається легко і просто. Адже він народився у багатій сім'ї і жодного дня не працював.
Але виявилося все

не так...

- Це дійсно заслуговує поваги! – з виглядом знавця закивала Марі. – До того ж він нереальний
красень!

Я посміхнулася крізь смуток:
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- Так, і це теж підкуповує.

- Що тебе бентежить? Бо він, здається, до тебе теж небайдужий. Чесно кажучи, я навіть не
пригадаю, щоб

Ескалант так довго був з кимось! Тим більше, домагався.

- Ось воно, - зітхнула я. - Боюся, що як тільки я відповім взаємністю, він втратить до мене
інтерес. І я буду

черговою закоханою і не потрібною... Мені страшно, що він розіб'є мені серце.

Співчутливий погляд Марії та її мовчазна підтримка зробили свою справу. Мені трохи стало
легше.

Розділ 19

Обіцянка

Теплий суботній день. А я збиралася засісти в університетській бібліотеці до темряви.

Обожнювала це місце. У величезній кімнаті з куполоподібною стелею, дивовижно поєднувався
сучасний стиль

з найдавнішим інтер'єром. Жовті довгі столи, над якими світили лампи денного світла,
оточували скляні

книжкові шафи з літературою різних епох часу. Тут було дуже затишно і комфортно. Мені,
принаймні, точно.

Кілька разів дзвонила тьотя, з переживаннями через моє пізнє повернення додому й взагалі,
трати вихідного

дня на сидіння за книгами. Вона не розуміла моє завзяття в такому віці. Очевидно, Тесса в
юності була не

абиякою шибеницею!

До того ж, ми збиралися сьогодні з нею зіграти пару-трійку партій в преферанс, але довелося
засмутити

тітоньку. Моя доповідь терміново вимагала інформативного доопрацювання. До того ж, так
було легше не

думати про Віктора.

Коли стрілка годинника перевалила за вісім вечора, мій мобільний беззвучно завібрував на
відполірованому

бібліотечному столі, порушуючи мертву тишу і спокій бібліотекаря. Оскільки ми були з нею
єдиними живими

істотами в цій склепінчастій кімнаті.
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- Вибачте! – одними губами прошепотіла я гнівному зберігачу книг, злякано схопивши телефон
зі столу.

Це було повідомлення від Ескаланта: «Нам треба поговорити. Я біля ганку бібліотеки».
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Знайоме почуття, коли все всередині тьохкає, а серцебиття чуєш у вухах. Я лише на хвилинку
заглянула у своє

кишенькове люстерко і попрямувала на зустріч з Віктором.

Чому я йому не відмовила? Адже він порушував мій режим «одужання» від нього ж. Але ж це
залежність. А я,

хоч не мала шкідливих звичок, всі ж була в курсі, що різко зав'язувати не можна. Рідкісні
моменти слабкості

необхідні.

Так я себе переконувала, поки йшла до Віктора.

Він стояв присівши стегнами на свій автомобіль. Руки в кишенях шкіряної чорної куртки, що
сиділа на ньому

звично бездоганно, як і вузькі сині джинси.

Він побачив мене, коли я спускалась по сходах й випростався:

- Привіт.

Ескалант виглядав сердитим або спантеличеним. Я ще не могла розгадувати його почуттів.
Вірніше, так і не

навчилася.

- Здрастуй, - я дивилася на його гарне обличчя, намагаючись зрозуміти причину поганого
настрою. – Щось

сталося?

- Так, – коротко й сухо відповів він.

Я чекала продовження, але Віктор мовчав. Просто дивився на мене якимсь

незвичним, важким поглядом. Його

присутність знову позбавляла мене здатності тверезо мислити. Мене страшенно тягнуло до
нього! Спогади

про його поцілунки, збивали з ніг мою рішучість.

- Як тобі це вдається? – примруживши очі, запитав він.

Я здивовано моргнула, і задумалася на мить.
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- Що саме? Навчання?..

Він криво посміхнувся, але погляд залишився колишнім.

- Відволікатися на справи, думати про щось інше крім... Крім нас? - він говорив спонтанно, ніби
не міг

підібрати потрібних слів. Він різко зітхнув: - Я скучаю по тобі. Нестерпно.

Ескалант раптом потягнув до мене руку, але я відсахнулася.

- Віктор, не треба...! – мій голос звучав благально.

- Не треба?! – луною повторив він. – А як треба?!

В цю мить він міцно схопив мене і розгорнув. Я опинилася в полоні його рук, тіла і автомобіля,
до якого він

притискав мене.

- Скажи мені як?! Інакше я збожеволію... - шепотів він в моє волосся, адже голову я не
піднімала. – Ти

потрібна мені!

- Віктор, зупинись... - благала я, насилу стримуючись, щоб не відповісти йому поцілунком.

Його аромат п'янив мене, а близькість позбавляла розуму. Ескалант обхопив моє обличчя
долонями і змусив

подивитися на нього. Очі шоколадного кольору ламали мою волю.

- Я бачу, як ти дивишся на мене! – шепотів він, проводячи пальцем по моїм губам. – Чую, як ти
часто дихаєш,

коли я поруч! А варто мені тебе торкнутися і ти вкриваєшся мурашками... Знаю, я тобі
подобаюся.

Я відвернулась, але він силою знову повернув моє обличчя до себе.
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– Латті, - захриплим голосом гукав він мене. – Я так хочу поцілувати тебе... Я ніколи нікого не
хотів так

сильно, як тебе...

Я прикрила очі. Спробувала прибрати його руки, але він схопив мене за зап'ястя й завів собі за
шию. Тепер я

обіймала його. Мить насолоди і я ковзнула долонями по його плечам, груді… О, чорт! Я дуже
цього хотіла!

Більше того, я чекала, коли він мене поцілує! Відчувала, як у моїх жилах кипить кров, від його
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дотиків, від

його слів.

Тепер, Віктор чекав, коли я відповім. Варто мені тільки сказати про свою згоду, попросити
його...

- Латті, не мовчи! Скажи, що хочеш мене... Ти знаєш, я тобі обіцяв! – шепотів він мені в губи,
злегка

торкаючись їх своїми.

Я відкрила очі і подивилася на свого підступного спокусника. Мої руки впали.

- Саме так, – важко мовив я. – Ти обіцяв, що не торкнешся мене, поки я не попрошу. А я не
просила...

Він ніби не вірив своїм вухам. Немов я дала йому ляпаса. Хвилину Ескалант дивився на мене,
потім розтиснув

руки й з силою відштовхнувся від своєї машини.

Не кажучи ні слова, він обійшов автомобіль, сів за кермо і ... поїхав.

Я так і залишилася стояти ще довго після того, як звук двигуна перестав бути в зоні моєї
чутності.

Я повинна була пишатися своєю непохитністю. Але почуття гордості спало десь глибоко, на дні
океану

пристрастей, що сколихнув в мені цей чоловік.

***

Тієї ночі я довго лежала без сну. Завтра мав бути дуже важкий день, потрібно багато встигнути.
Підготуватися

до понеділка, який був вирішальним у моєму подальшому напрямку навчання. А ще потрібно
придумати

відмовку для тітки, максимально правдоподібну, щоб не йти на полювання в будинок
Ескалантів.

Але чим більше я намагалася заснути, тим менше це вдавалось. Зустріч з Віктором ніяк не
виходила у мене з

голови. Я ніби все ще чула його голос, відчувала дотики. Як же мені хотілося, щоб це все було
по-

справжньому! Я мріяла бути для нього не просто захопленням...

Напівтемрява моєї кімнати висвітлив екран мобільного, що раптово прокинувся. Я взяла
вібруючий телефон в
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руку і з замерзлим диханням прочитала ім'я абонента «Віктор Ескалант».

Я облизала пересохлі губи і натиснула на кнопку «Відповісти».

- Алло?

- Не розбудив? – пролунав його невеселий голос з динаміка.

- Ні.

- Мені теж не спиться, – зітхнув він.

Повисло ніякове мовчання. Я стиснула телефон у руці:

- Ти щось хотів?

На слух це питання прозвучало якось ... занадто відверто. Чорт!

- Так. Тебе.

Що ж це?!.. Я прикрила очі. Як же було хвилююче для мене чути це визнання.
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- Латті, чому ти не хочеш бути зі мною?

Я зітхнула і відкинулася на подушки.

- Мені страшно, – зізналася я.

Ніч діє на всіх однаково, відкриває завісу таємним бажанням, ускладнює те, що вдень здається
простим. А ще,

цей темний час доби підсилює чуттєвість.

- Ти боїшся мене? – я чула обережність у його голосі, ніби він боявся злякати мою відвертість

- Ні. Я боюся своїх почуттів до тебе. Боюся розчарування і стати... черговою.

- Крихітко... - простогнав він. – Ти ніколи не будеш для мене такою!

Я усміхнулася, не приховуючи гіркоти.

- Ти мені не віриш, – підсумував він.

- Не вірю.

Я відчула, як сльоза скотилася по моїй щоці.

Він зітхнув.

- Чесно зізнатися, я теж боюся тих почуттів, що ти викликаєш у мені. Але найбільше лякає те,
що ти

відмовляєшся від мене.
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Я слухала його визнання, майже не дихаючи.

- Зі мною таке вперше. І часом мені здається, що ти - моє покарання за все погане на моєму
рахунку.

- Приємно чути, - знову моя усмішка.

Мовчання. Я почула його чергове зітхання. Витерши зрадливу сльозу, я сказала:

- У нас не виходить дружити. Гадаю, нам не варто бачитися... взагалі.

- Ні!..

- Це не питання, Ескалант. Це рішення. Забудь мене. Я... теж спробую.

І я поклала трубку. Сльози застилали очі. Я розплакалася. Мені було шкода, я відчувала біль.
Але знала, що це

правильне рішення. Вже краще пережити це зараз, ніж коли я остаточно закохаюся в нього.

Я заблокувала його номер, щоб він більше

не зміг мені дзвонити або писати. А сама не стану, в цьому

впевнена.

Розділ 20

Мерзенний Маркус Торо

Вечірка з нагоди початку другого курсу влаштовувала Міранда Васкес, одна з
найпопулярніших дівчат

університету. З недавніх пір, належна їй увага частково перейшла на мене через Ескаланта.
Тому, Міранда не

погребувала й тепер, знала моє ім'я. А я отримала її особисте запрошення на «party».

Шикарний особняк з басейном, багато спиртного, гідна акустика, веселощі, безтурботність, не
дивлячись на

те, що вечір понеділка.
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Все це було не для мене. Я стояла, з сумними думками й темними колами під очима від
недосипання. В самоті

спостерігала як танцюють Марі і Ейд. Я смакувала щось кисло-солодке з пластикового
стаканчика. Дивний

напій трохи присипляв мої переживання.

Минуло два дні після нашої з Ескалантом нічної розмови. Два дні абсолютної ізоляції від його
товариства. Я
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налаштувала себе на те, що він, швидше за все, вирішив все-таки залишити спроби мене
приручити. Мала

радіти. Але щось почуття мої були абсолютно протилежними...

- Гей, ходімо на повітря! Подихаємо! – пританцьовуючи, покликала мене за собою Марія, і я
попленталася

слідом за нею й Адріаном.

Я силувалась перебувати тут . Особливо коли на вечірку заявився Маркус Торо. Місцевий
красень - гламурний

власник вистрижених з боків волоссям. Він підходив кожного разу, коли я лишалася одна. Він
моторошно

дратував і я, вже ледве стримувалася, щоб не нагрубити йому.

- Щось ти зовсім не танцюєш! – помітила Марі, коли ми опинилися на терасі, а закриті двері
приглушили шум

і музику.

- Я втомилася. Вся ця підготовка замучила мене, – мляво виправдалася я. – Та ще цей ідіот,
Маркус...

У дійсності, це була не вся правда. Ще, я сумувала за Віктором.

- Так хочеш, я поколочу його? – надихнувся Адріан.

- Ні, він того не вартий. Сама розберуся. Але ідея мені подобається! – посміхнулася я.

- Окей. Знай, я готовий. Тим більше зайвий піар мені не завадить.

- О, Ейд! Ти як завжди! – засміялася Марія, пританцьовуючи й, відразу ж спохватилась. – Моя
улюблена пісня!

Ходімо, ну будь ласочка!

- Правда, не сьогодні. Вибач! Але ви йдіть, я буду тут! – запевнила я їх і додала, побачивши
сумніви на

обличчях. – Все в порядку, чесно! Ну, йдіть уже!

Марія чмокнула мене в щоку й, підхопивши Ейда, поволокла його назад.

Я мовчки посміхнувся їм услід. Залишившись одна, я повернулася до поручнів і віддалася своїм
думкам. Але

недовго тривала моя самотність. Я почула, як знову відчинилися двері й озирнулася.

- Сумуєш, красуня? – дратівливо простягнув Маркус і попрямував до мене на своїх худих кривих
ніжках.
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- Взагалі-то, ні! – грубо відповіла я.

Пора вже відшити його, нарешті! Господи, ну хто ж його назвав красенем? Ну, крім мами,
звичайно.

- Я помітив, що ти смуткуєш, – посміхався той, наблизившись до мене.

- Слухай, Маркус, - зітхнула я, з кожною миттю дужче дратуючись. – Я хочу побути одна в
принципі! Не

тільки зараз, розумієш?

Його обличчя здивовано витяглося:

- А як же Ескалант?

Я усміхнулася його абсолютній нетактовності:

- Це тебе взагалі ніяк не стосується! Сподіваюсь, ми зрозуміли один одного?
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Я розвернулася, щоб піти, але він перегородив мені шлях, нахабно посміхаючись. Здавалося,
він вважає себе

дуже привабливим. Отакий університетський Дон Жуан. Мені навіть стало трохи смішно,
особливо коли я

представила його поруч з Віктором. Немов павич і сокіл.

Незрівнянний Ескалант. .

- Він вже кинув тебе, так?

Я порядком обурилася його нахабству й окинула його презирливим поглядом.

- Та пішов ти...!

Я вже майже обійшла його, як раптом, цей кретин різко схопив мене за руку. Одна секунда, і я
вже була

впритул до його обличчя, задихаючись від запаху випитого алкоголю з рота нахаби.

- Пусти мене, ідіот! – заволала я, по-справжньому злякавшись.

- Не-а, поки не заспокою...

Інші мої слова перетворилися в мукання з-за його несподіваного і огидного поцілунку. Страх
скував мою

свідомість, немов найгірший нічний кошмар втілювався в реальність. Усередині дуже шумно,
моїх криків про

допомогу ніхто не почує...
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Різкий звук, що пішов з раптово відкритих дверей, змусив Маркуса, нарешті, відпустити мене.

- Я ж казала, що вона ту… т! - завмер на півслові життєрадісний голос Марі.

Я в жаху дивилася на того, до кого зверталася подруга. У дверному отворі з виразом обличчя
вбивці стояв

Віктор Ескалант. Мій переляканий і розпатланий вигляд він, звичайно, зрозумів на свій
примітивно-чоловічий

лад.

Ми переводили погляди один на одного. Аж ось, Віктор круто розвернувся, очевидно маючи
намір піти, але

різко зупинився.

- Що ж це я...? – запитав він у самого себе.

В одну мить він опинився біля переляканого Маркуса. Не встиг той отямитися, як уже отримав
міцний удар

кулаком по обличчю.

Наші крики з Марією змішалися. Я кинулася до Віктора, намагаючись утримати його від
подальшого побиття

негідника, який намагався піднятися з підлоги. Марі закрила двері, але було пізно - вже
зібралися роззяви.

- Не чіпай мене! – крикнув Віктор, скидаючи мої руки, немов я хворіла чимось заразним.

- Віктор...? - прошепотіла я, відсахнувшись од його презирства й ненависті, немов хлиснув
поглядом.

- Так значить, ось кого ти не боїшся?! – Ескаланта, немов вернуло від моєї присутності.

- Віктор...я... Ні!

Але він уже пішов, оглушливо ляснувши дверима. Я закрила рот рукою, стримуючи ридання.
Марі обняла

мене.

- Ну-ну, мила... тихіше. Ходімо з відсіля, - шепотіла вона, набираючи на мобільному чийсь
номер – Алло, Ейд!

Бачив?.. Йдеш? Давай-давай, чекаю.

Я розплакалася. Не знаю, що мене змусило пролити сльози: незаслужені звинувачення
Віктора, жах від

пережитого насильства або жалість до самої себе. Адже тепер я зрозуміла: мені цей хлопець
вже давно не
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байдужий.
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***

Повернувшись додому, я відразу пішла в душ. На моє щастя, тітка вже спала. Вона не бачила
мого заплаканого

обличчя й пригнобленого стану.

Стоячи під потоками гарячої води, я намагалася змити з себе відчуття гидоти. Немов у свою
душу пустила

темряву. .

Загорнувшись у халат, я залізла на ліжко поверх ковдри й взяла в руки телефон. Я мимоволі
зайшла в чорний

список номерів, в якому значився лише один. Я довго дивилася на екран. Чому мені так
хочеться виправдатися

перед ним? Адже тепер, все скінчено між нами остаточно.

Мене знову пересмикнуло, коли згадала, як він дивився на мене. Це були не ті очі, що я звикла
бачити.

Але ж я не зраджувала його! Хоча навіть якщо

б і зробила це, то що? Адже ми ні хто один одному. .

О, Господи, що я несу?!

Я згадала свої почуття, коли думала, що у нього роман з цієї Амалією. А він і того гірше
вирішив, що я воліла

йому іншого.

Я розблокувала номер Віктора Ескаланта і створила повідомлення. Мить подумавши, я
написала наступне:

«Це було без моєї згоди і такою ж неприємною несподіванкою, як і для тебе».

І натиснула кнопку «Відправити». Поклавши мобільний поруч з собою, я так і заснула,
безрезультатно

чекаючи відповіді від Віктора.

Розділ 21

Зустріч родичів

- Ну і це все? – сумно запитувала мене Марія.

Через два дні, після того жахливого вечора, ми сиділи біля вікна в кав'ярні «Старбакс». Я
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натягнула на змерзлі

пальці об'ємні рукава свого улюбленого светра персикового кольору. За вікном був сірий
дощовий день, що

відмінно підходив до мого настрою.

- Не знаю! – тихо сказала я не бажаючи більше обговорювати тему нашого спілкування з
Віктором

Ескалантом.

Вірніше його відсутність. З тих пір, як я написала йому повідомлення, ми більше не розмовляли
й не бачилися.

Я з головою поринула в навчання, а він... Певно, все ж вирішив, що більше нічого не хоче мати
зі мною.

Сталося те, чого я так відчайдушно домагалася. Але чому я цього зовсім не рада?

- А що ж цей гад? – обережно запитала Марія про Маркуса.

Я відкинулася на спинку стільця і сунула руки в кишені джинсів-бойфрендів:

- Я поки що не бачила його. На щастя! - зітхнула я.

- Так, - простягнула подруга. - Але популярність твоя відтепер заскалює.

- Марі, прошу тебе, не треба! – простогнала я втомлена. – Мені й так важко...

Але стало ще гірше, коли в кав'ярні заграла пісня Майкла Джексона «Bad». Я так і не
піддалася спокусі

поставити її на сигнал контакту з ім'ям «Віктор Ескалант».

І звідки взагалі взялися ці асоціації?! Без них набагато легше було б забувати!..
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- Що будеш робити?

- Мені здається...- я проковтнула клубок сліз. – Я щось відчуваю до нього.

- Ти тільки зараз це зрозуміла? – стиснула мою руку Марі.

- Ні. Зараз дозволила собі зізнатися в цьому.

- О-па, сюрприз! – здивовано дивлячись кудись за мою спину, мовила вона.

Я різко схопилася і простежила за її поглядом. На мить моє серце завмерло - мені здалося, що
Ескалант

увійшов в кав'ярню з якимось хлопцем. Але придивившись, я зрозуміла що помилилась. Риси
обличчя були
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схожі - такі ж правильні і красиві. Трохи вологі від дощу волосся було не так чорне, а посмішка,
з якою

незнайомець озирав інтер'єр кав'ярні, була без ямочок на вилицях.

Його світло-карі очі ковзнули по нас, він кивнув Марі в знак вітання і грюкнув свого супутника
по плечу, поки

той струшував кучеряве чорне волосся від крапель води. У відповідь він підняв голову й
незнайомець вказав в

бік вільного столика.

- П-с-с-с! – зашипіла Марі, залучаючи мій погляд на себе. – Це його...

Але вона не встигла договорити, так як до нашого столика наблизилися ці два хлопця.

- Привіт, Маріє! - білозубо посміхаючись, вітали мою подругу хлопці. – Як ти?

Я не виховано втупилася на незнайомця, якого ненароком сплутала з Віктором. Його голос мав
таку ж

тональність, але звучав трохи інакше.

- Себастьян, Сезар! Дуже рада вас бачити! – защебетала подруга, ковзнувши з високого
стільця.

Її щоки трохи підрум'янилися, коли вони привітно обмінювалися поцілунками. Не дивно,
подумала я, хлопці

були дуже привабливі.

- Це моя подруга, - вставши між ними, відрекомендувала мене Марія. – Злата Бронських.

При звуці мого імені той, який був, певно, Себастьян різко смикнув головою в мій бік і вп'явся
допитливим

поглядом.

- Латті, це Себастьян Ескалант і Сезар Бланко! – трохи зніяковіло продовжувала тим часом
Марія.

- Дуже приємно! – ретельно приховуючи своє хвилювання, відповіла я й не відвела очей під
наполегливим

оглядом брата Віктора.

- Треба ж, - протягнув він з загадковою посмішкою на губах, поки Марія ввічливо пропонувала
їм приєднатися

до нас. – Я думав, ти не існуєш.

Мої очі здивовано розширилися, і я не відразу зрозуміла що відповісти.
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- Е-е-е... в якому сенсі?

- В різних, – стенув він плечима. – Ще побачимося!

Він підштовхнув Сезара й вони рушили до вільного столика.

- Ти, напевно, зрозуміла, що це його старший брат? – запитала все ж подруга.

- Так, зрозуміла вже! – все ще збита з пантелику дивними словами родича Віктора.

- Гарний, правда? – Марі дурнувато посміхалася.
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- І дуже дивний, – спохмурніла я й злізла зі стільця. – Ходімо, мені ще потрібно забрати костюм
з ательє.

Подруга вторила мені і взяла під руку. Ми стали пробиратися до виходу.

- Не костюм, а амазонку! - поправила мене Марія.

Я не стримала роздратоване зітхання.

- Помиляєшся, я буду забирати костюм для верхової їзди! Амазонка - це стародавня жінка-воїн,
яка жила

виключно у жіночому товаристві, билася на пів оголена верхи на коні...

Я обернувся, відчувши на собі погляд Себастьяна, який навіть не зволив відвернутися. Більше
того, він

грайливо підморгнув мені.

Я різко відвернулася й продовжила свою міні-лекцію:

- ... і відрізали собі одну грудь, щоб зручніше було стріляти з лука!

- Фу-у-у. ..! – обурилася Марія, а мене це потішило.

Я посміхнулась й глянула в її бік, вже майже виходячи з кав'ярні:

- Так у чому ж...

Я не договорила, так як з ким-то зіткнулася в дверному отворі. Я підняла очі і моя усмішка
завмерла, коли

зустрілася з поглядом Віктора Ескаланта.

- Привіт! – прохрипіла я, більше всього на світі бажаючи поговорити з ним.

Він виглядав пом'ятим, з щетиною на обличчі і темними колами під очима.

- Привіт, – холодно відповів він і відступив убік, пропускаючи нас.

Я насилу відірвала від нього погляд і вийшла з кав'ярні під руку з Марі. Він зник за дверима.
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- Жахливо виглядає! – заговорила першою подруга.

Я мовчки слухала її черговий словесний потік, думаючи про ці випадкові зустрічі.

- Він явно переживає...

Мені дуже хотілося, щоб це було правдою. Не тому, що я бажаю

йому поганого. Просто якщо він засмучений

через мене, значить, я йому не байдужа. Адже так?

Ну що ж, щорічне полювання в стилі дев'ятнадцятого століття, що традиційно влаштовує сім'я
Ескалант,

повинне розставити все по місцях.

***

Але зустріч з Віктором мене чекала трохи раніше. Була середина навчального тижня. Я не
знаходила собі

місця через переживань з приводу всієї цієї ситуації. Але що робити, я не знала. Пару раз я
пробувала йому

дзвонити і писати на «Фейсбуці», але все було без відповіді. А зустрічі зі мною він більше не
шукав.

Сидячи на останній парі, я відволіклася від лекції і втупилася у вікно. Я так домагалася свободи
від нього. І

тепер, він не чекає мене біля ганку університету, такий гарний і звабливий! Не дивиться
чуттєвим шоколадним

поглядом, а його голос більше не вимовляє таке солодке звернення «крихітка». А може,
Ескалант говорить і

робить все це, але тільки інший дівчині?
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Маркус тепер сахається від мене, як тільки побачить. Я була надмірно задоволена цим. Інші
студенти збирали

плітки за моєю спиною. Пару разів я чула уривки фраз про мою підлу персони. Але варто було
мені зайти в

їдальню, аудиторію або пройти повз, як все враз замовкали і проводжали довгим поглядом.

Якщо немає свого особистого життя, нехай обговорюють мою!

Продзвенів дзвінок і я, зібравши свої речі, попленталася до виходу.

- Привіт!- радісно посміхаючись, підлетіла до мене Марія, і, взявши мене під руку, продовжила
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зі мною шлях.-

Як справи?

- Привіт. . як завжди, – мляво відповіла я.

Не дивлячись, на пригнічений стан, я помітила, що подругу так і розпирає від бажання щось
розповісти. Вона

кусала губу, а це означало лише те, що інформація дуже і дуже захоплююча.

- Ну, кажи, що там у тебе.

- Спочатку ти! Скажи мені, ти хочеш сьогодні побачити Віктора Ескаланта?

Я зупинилася і серйозно подивилася на неї:

- Він тут?!

- Ні, Латті! – засмутила мене подруга. - Коротше, пам'ятаєш того хлопця Ксав'єра, з яким ти
танцювала у

«Сальси»?

- І? – тепер я згадала його ім'я, хоча особа смутно.

- Після того вечора він додався до мене на «Фейсбуці», але і ми почали листуватися! До речі,
він нереально

милий і такий...

- Марі? – нетерпляче нагадала я.

- Ой, так! Загалом, сьогодні у нього виставка фото робіт. Він запросив мене, ну і... Тільки ти не
лай мене! Я

запитала, хто ще буде...

- Віктор... - пробурмотіла я, відчуваючи внутрішнє хвилювання.

Насмілюся я піти туди? Раптом він вже з іншого? Мої найгірші побоювання стануть дійсністю.
Хоча зараз

мене щасливою теж не назвеш.

- Ти складеш мені компанію? – запитала я подругу.

- Ще питаєш?!

Розділ 22

Виставка Ксав'єра

Я довго вибирала вбрання. Мені дуже заважало сильне хвилювання. Але все ж, через три
години після нашої з
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Марі розмови, я сіла до неї в авто.

- М-м-м, відмінно виглядаєш, мала! – схвально закивала подруга.

- Спасибі!- видихнула я. – Поїхали швидше! Поки я ганебно не втекла...

Я розпустила волосся, підфарбувала губи й очі. Одягла ніжно-рожеве плаття довжиною до
колін, з

мереживними плечима й тонким білим поясом на талії. Мереживний клатч й бежеві підбори
завершували мій

туалет.
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Виставка робіт Ксав'єра проходила в одному з респектабельних готелів Барселони. Ми
запізнилися до початку,

але це не настільки важливо. Коли входила в хол, я думала, що серце просто вистрибне назовні,
варто мені

трохи ширше відкрити рота.

На виставці було досить багато народу, тихо звучала клубна музика, між відвідувачами снували
офіціанти з

розносами повних келихів й легких закусок.

- Так,- протягла Марія. – Поки що я його не бачу.

- Я теж, – тремтячи, відповіла я.

- Ходімо, привітаємось з милим фотографом!

І ми попрямували до компанії людей в центрі якої, приймав вітання Ксав'єр.

- О, який приємний сюрприз! – вигукнув він, побачивши нас.

Я мляво посміхнулася, а Марі поцілувала його в обидві щоки. Я помітила, як погляд хлопця
затримався на

мені, і посмішка стала ширше.

- Як справи, у королеви сальси?

Нервовий смішок вирвався у мене з грудей.

- Непогано, дякую.

- Дійсно? – здивувався він, але тут же схаменувся. – Дівчата, я задоволений вашою
присутністю! Ви тут все

огляньте, а я пізніше підійду, добре?
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І він зник, лиш наостанок підморгнувши нам.

- Він такий милий, чи не правда? – мрійливо зітхнула подруга, дивлячись йому вслід.

- Угу! – машинально відповіла я, не перестаючи озиратися по сторонах.

Ми підійшли до фотографій в чорно-білих тонах. В більшості, це були портретні роботи
красивих дівчат-

моделей.

- Він талановитий! - зауважила я. – Але чомусь мені здається, що з усіма цими натурницями,
творець знайомий

дуже близько.

- Завжди ти все псуєш! – насупилася Марія.

Я посміхнулася, зробила ковток з келиха смачного шампанського і підняла очі до входу. І
побачила його, ледь

не впустивши келих.

Віктор Ескалант в компанії свого брата, як завжди, бездоганно виглядав в костюмі кольору
капучіно й чорній

сорочці з розстібнутим коміром. Він був окрасою цього свята! Віктор посміхався і подавав руку
для

привітання. Побіжно обводячи поглядом натовп, аж раптом, його очі зупинилися на мені.

Я забула як дихати, відчуваючи наскільки сильно скучила за цим хлопцем.

Віктор різко окинув мене поглядом, потім знову подивився на обличчя і відвернувся. Це був
недобрий знак.

Але я була готова на все тільки би повернути собі колишнє ставлення.

Я, нарешті, почала дихати, але не змогла відвести від нього очей. Він щось сказав братові на
вухо і той

подивився прямо на мене. Себастьян Ескалант був старший за Віктора, це відчувалося у
погляді, в манерах.

Його серйозність і принциповість виділялася на тлі запалу та емоційності Віктора. Це я
дізналася не відразу,

звичайно, а трохи пізніше, коли більше поспілкувалася зі спадкоємцем титулу.
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Себастьян кивнув мені, я відповіла йому тим же. Щось змінилося в його погляді, з тих пір як я
бачила його в
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кав'ярні. І зміна була не в кращу сторону. Напевно, він зневажає мене. А як же інакше? Адже в
їх очах я

нітрохи не краще повії!

Сумні думки зіпсували мені настрій. Але рішучості лише додалося. Я повинна виправдатися, бо
моєї провини

немає! Я стала жертвою.

- А ось і Ескаланти завітали! - пролунав радісний голос Ксав'єра поруч з нами, так несподівано,
що я трохи

здригнулася на пару з Марі.

- Так? А ми навіть не помітили...- як ні в чому не бувало, оглянулась Марія, але трохи

схилившись до мене,

прошепотіла. – Латті, розтиснути пальці - мені страшенно боляче!

О, чорт! Я виконала її прохання, відчуваючи свою провину від червоного сліду на руці подруги.

- Роботи елементарно приголомшливі! – похвалила я, спиною відчуваючи наближення братів
Ескалант.

- Правда? Дуже приємно!- зашарівся Ксав'єр.

- Це твоя не перша виставка, адже так? – навмання запитала я.

- Вірно! – здивувався той.

- Це відчувається в роботах. Дуже талановито, правда.

- А як можна потрапити до тебе на фотосесію?.. – кокетливо запитала Марія.

- Ксав'єр, друже! – пролунав голос Віктора за моєю спиною, і я сильніше стиснула ніжку келиха
з

шампанським. – Вітаю тебе!

- Я теж захоплений! – вторив йому Себастьян, потискуючи руку.

Я дивилася, як друзі вітають один одного, відчуваючи, як хвилювання бореться з бажанням
покінчити з усім

цим як можна швидше.

Різкий, колючий погляд Віктора затримався на мені:

- Добрий вечір!

- Та що вже ми як незнайомці! - надто весело вигукнула Марі, і я була їй вдячна. - Привіт, Вік!
Себастьян, як
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ти?

- Здрастуй, Маріє. Спасибі все чудово.

Зіщулений погляд Віктора перемістився з подруги знову на мене:

- Ти сьогодні сама?

Марія знову прийшла на виручку. Підхопивши Ксав’єра і Себастьяна, вона уволокла їх під
приводом, що їй

необхідний рада з щодо придбання однієї з робіт.

- Віктор... - почала було я.

Але він грубо обірвав мене жестом.

- Я не хочу нічого чути! Іди до свого хлопця!

- Та не хлопець він мені! – ледь не кричала я й зробила до нього на крок.

- Не підходь! – крізь зуби рикнув він.
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- Він напав на мене, я дуже злякалася...

- Не видно було! – його зневажливий тон боляче ранив мене. – Я все зрозумів: мене боїшся,
мені не віриш. А

він, певно, відповідає твоїм ідеалам. Пояснювати не потрібно!

І він залишив мене. Я обернулася, дивлячись йому вслід.

- Це не чесно! - пробурмотіла я.

Невже це кінець? Я відчула, як біль пронизав всі мої нутрощі в одну мить.

Так, треба заспокоїтися. Я пішла в туалет. Умила руки прохолодною водою. Моє відображення
в дзеркалі було

прямо протилежно моєму внутрішньому стану. Я виглядала спокійною та байдужою, трохи
зарозумілий

погляд, за яким приховувала образу.

Я відмовлялася вірити, що на цьому все скінчиться. Якщо він хотів тільки переспати зі мною, то
легко здався.

Зараз міг би припустити, що я готова загладити свою провину будь-яким способом. Або він
просто втомився

боротися за мою увагу? Відчув мою зміну? Ні, це маячня якась...

Виходила з дамської кімнати, з повною рішучістю поговорити з Віктором ще раз і переконати у

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 158 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

своїй

невинності.

Я злякалася від несподіванки, побачивши перед собою Себастьяна Ескаланта, зі схрещеними
руками на грудях

і знайомим прищуленим поглядом.

Він був з тих людей, до яких ніяково було звертатися по імені й на «ти». Почуття нерівності у
віковому чи в

соціальному статусі заважало говорити з ним.

Себастьян перший промовив до мене:

- Ти дуже хороша дівчина.

Мої очі розширилися від подиву.

- С-спасибі...

- Ти краща за мого брата. Тримайся від нього подалі. Він може зробити тобі боляче.

І розвернувшись, пішов.

Я дивилася йому вслід, уражена його словами. Він наче був голосом мого розуму, який раптово
відокремився

від мене і добув плоть й кров.

Повернувшись до зали, я відразу ж побачила Віктора. Він стояв у компанії Ксав’єра і про щось
розмовляв. Я,

було, рушила до нього, використовувати свій шанс. Але завмерла, побачивши найгірше, що
могла уявити.

До Ескаланта підійшла дуже красива висока блондинка, розкішна у всьому. Я дивилася, як її
пальці грайливо

пройшлися по плечу Віктора, і він обернувся до неї. Його гарне обличчя осяяла усмішка і він,
обійнявши її за

талію, поцілував... в губи.

Мені стало нестерпно дивитися на цю красиву пару. Я попрямувала до виходу, з останніх сил
стримуючи

сльози.

Але я ж знала, що він здатен на таке! Я завжди твердила, що Віктору Ескаланту нічого не
варто переключитися

з однієї дівчини на іншу! Чому ж так боляче? Невже я настільки вірила йому?! Настільки
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глибоко пустила в

свою душу, підпустила до себе?! Я - дурепа! Яка ж я дурна!..

Розділ 23
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Університетські пристрасті

З болісними думками якось пережила ніч. А коли прокинулась, то відчула себе трохи
загартовано. Я вдячна

таким подіями у своєму житті, адже вони вчать, роблячи дух сильніший, а характер -
жорсткіше. Тим більше,

що злитися на долю або витрачати час на звинувачення – марно.

Я викреслила негідника зі свого життя повністю: телефон, соцмережі, музика - все, що
нагадувало про нього.

Це було перше, що я зробила, перш ніж почистити зуби. Шкода, що думки не можна так само
легко ізолювати

в собі! І так, я знову стала називати його «негідником».

З недавніх пір, моя популярність в університеті зросла, але не з тих причин, якими можна
пишатися. Все ж я

була просто зобов'язана виглядати на всі сто. Моє агресивний душевний стан змусив мене
надіти чорну майку,

вузькі джинси та шкіряну куртку. Ну і звісно, підбори. Вони завжди надавали мені впевненості,
навіть

невисокі.

Марія була попереджена і не розмовляла на заборонені теми. Я була вдячна їй за розуміння.
Адріан також був

в курсі і підтримував мене в моєму рішенні. Свою позицію з приводу Ескаланта, він висловив
ще на самому

початку мого хворобливого божевілля цим плейбоєм. Фу, і слово, яке неприємне!..

В середині навчального дня ми, як зазвичай, зустрілися, щоб пообідати на найбільшій перерві.
Втрьох, ми

йшли у напрямку до їдальні по довгих коридорах університету, що чимось нагадував кіношний
Хогвардс.

Компанія розмальованих і виряджених дівчат звично облюбовували останні плітки. До мене
долинули їхні
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слова, сказані з неприхованою зловтіхою:

- Пам'ятаю, ми з ним якось спілкувалися. Він навіть просив у мене телефон!

- Авжеж кинув він її! Як же, Ескалант занадто шикарний для такої сірої миші!

- Ви взагалі бачили її вбрання? Носить незрозуміло, що...

Спочатку, я пройшла повз, але раптом передумала. На очах здивованих Ейда і Марі я різко
розвернулася й

підійшла до цих дівчат на шпильках.

- Привіт, няшкі! - мило сказала в їхні ошелешені обличчя. – Знаєте, чорна заздрість і
пристрасть

до пліток

викликає передчасні зморшки. – Я звернулася до однієї з них. - А якби тобі він подзвонив, то
ось ці дві курки

заклювали б тебе у спину. І так, я рада, що завдяки мені, вам тепер є про що поговорити.
Бувайте, дурепи

заздрісні!

Я широко посміхнулася шокованим юним пліткарям й всім свідкам, які вмить нагострили слух
на мою хвилю.

- Нічогенько так! – тільки й мовила Марія, йдучи зі мною поруч і оглядаючи мене
настороженим поглядом.

- Це було круто, хоч і грубувато. Ти відбираєш мій хліб, крихітко! – здивувався Ейд.

- Буду вважати це за комплімент! – пожартувала я, але мені стало трохи легше. - І, Ейд, не
називай мене так.

- Ага, зрозумів.

Увечері того ж дня мені прийшло повідомлення від оператора. У ньому говорилося, що абонент
Віктор

Ескалант намагається мені додзвонитися. Злість охопила мене. Я видалила це повідомлення. А
потім,

затужила... Спогади один за одним атакували мій розум, і я насилу їх поборола.

Я знову поринула у навчання і взялася за черговий лист батька з звітом по витраті грошей на
картці.

***

У п'ятницю, якраз за день до знаменитого полювання в будинку Ескалантів, я була в
університеті знову одна.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 161 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Адріан був зайнятий організаційними проблемами, а Марія вирішила влаштувати собі вихідний
перед
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підготовкою до світської події року. Що сказати, їй зовсім не було потреби вчитися, диплом
потрібен тільки,

щоб у біографії в графі, присвяченій вищій освіті, стояла позначка, мовляв, є. Я її розуміла й не
засуджувала.

А мені тільки тут було легше дихати, а тому і жити. Менше думок лізли в голову. До того ж
вдома мене чекала

обважена вмовляннями та розпитуваннями розмова з тіткою, на тему моєї відмови піти на
полювання. Хоча у

мене були сумніви на цей рахунок.

Менше за все я хотіла бачити Ескаланта. Але в той же час сильніше цього бажала зустрічі з
ним. Ох, як же все

складно! Коли ж я розплутаю цей клубок почуттів?

Я повільно пленталася до виходу з університету, з навушниками у вухах під сумні треки «Океан
Ельзи».

Шматочок рідного дому в моєму плеєрі...

Вийшовши на вулицю, я звично озирнулась, і мій погляд зачепився за яскраво-червону «Де
Томазо».

Ескалант?! Не може бути! Зрадницьке тремтіння, скажено б'є серце – нічого не змінилося.
Тільки додалася

злість і образа.

Я помітила водія ретро спорткара.

Одягнений у картату сорочку поверх білої майки і сині джинси Віктор, який оволодівав
поглядами дівчат,

стояв біля мого «Сіата».

Чекає на мене. Він прорахував, що я не підійду до нього сама. Мене охопила страшна туга за
нашими мирними

зустрічами, його романтичними поглядами й голосом, що просякнутий спокусою.

Але я поспішно стала відганяти від себе ці думки, відчувши, як щоки стають червоними.

Я бачила, як Ескалант цілує іншу дівчину! Це має бути основним пунктом у моїх почуттях до
нього. Саме цю
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думку я повторювала як власний аутотренінг, поки підходила до нього.

- Навіщо ти тут? – я намагалася говорити черство й байдуже.

Віктор дивився на мене з-під насуплених брів.

- Чому ти заблокувала мене?

- Бо не хочу, щоб твоя нова дівчина ревнувала даремно! - зухвало кинула я.

- У мене немає дівчини. Це у тебе є хлопець. Мартін, здається? - єхидно мовив той.

- Маркус...

- Тобі видніше.

Я зітхнула, намагаючись зосередитися на розмові, а не на його притягальної персоні.

- Він не мій хлопець. Він ідіот, який вважає себе самим красивим і бажаним. До речі, ви чимось
схожі...

Віктор підняв темні брови.

-... Ти зробив мене популярною і цей гад вирішив спробувати свої сили чарівності на мені,
насильно

поцілувавши! – мене пересмикнуло, коли я згадала слиняві губи Маркуса.

Ескалант знову спохмурнів й подивився кудись поверх моєї голови.

- Ти хочеш сказати, що він застосував до тебе силу?

- Ну, нарешті, усвідомив...!
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Я відчула переміну в його особі і голосі. Стурбовано простежила за його поглядом і побачила,
як на ганку УБ

з'явився Маркус в компанії своєї свити.

- Ану чекай! – небезпечно-спокійним тоном сказав мені Ескалант й зробив крок до нього на
зустріч.

- Віктор, ні! – злякалася я й встала перед ним, поклавши руки йому на груди.

Він скосив очі на мене і примружився:

- Набрехала мені?

- Що?! - зойкнула я і мене як прорвало: - Я не хочу собі зайвої слави, що вже є! Тобі спасибі, до
речі! Не хочу,

щоб тітка з-за цього переживала! Боюся навіть уявити, що буде, якщо батько дізнається! І не
хочу, щоб
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постраждав ти! – і різко замовкла, сказав зайве.

Ескалант пом'якшав і не став продовжувати шлях до Маркуса, який вже помітив нас. Той зблід
і різко рушив у

протилежний бік.

- Ти думаєш, цей щиглик може заподіяти мені шкоду? - самовпевнено запитав Віктор і,
скориставшись

нагодою, накрив мої зап'ястя, які все ще лежали на ньому, долонями.

- Я.. – часто задихавши, різко висмикнула руки, бо хвилююче відчуття тепла від його дотиків,
мене позбавляли

рівноваги. - ... Я думаю, це може зашкодити твоїй родині скандалом.

- Ти так мило соромишся! - ніжно посміхнувся він й простягнув руку до мого обличчя. - Я
скучив. Сильно!

Я відсахнулася.

- Не думаю, що це сподобається твоїй блондинці.

- Який ще блондинці? – насупився він, і раптом його осяяло. – Ах... так.

Мої боязкі надії на те, що мені все це здалося чи цьому є якесь слабке пояснення, вмить
розвіялись.

- Дуже мило ти згадуєш про жінок! Я проектую тепер це ставлення на себе. Яка ж я дурна! –
моя образа знову

захлеснула мене разом з відчуттям зради.

- Злата! – він зупинив мене, коли я попрямувала до свого авто. – Я просто хотів забути тебе...

- О, ще краще!..

- Злата! – він труснув мене за плечі.

– Я бачився з нею тільки на виставці! Після, я взяв їй таксі й відправив

додому! – він опустив очі, наче йому було важко продовжувати. - Весь час порівнював її з
тобою! Мова,

манери і... не зміг. Між нами нічого не було. Я клянусь!

- Це вже не важливо! – смута в моєму голосі була не прикрита. – Я просила тебе не завдавати
мені болю, але

ти все-таки зробив це. Коли побачила, як ти її цілуєш... Я все це пережила і вже пропустила
через себе.

- Злата! – простогнав він й обійняв моє обличчя руками. - Прошу, не треба.
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З усієї сили намагаючись не плакати, я продовжила:

- Ти показав мені, як погано мені може бути. Я тепер не зможу! Я ... я дуже боюся закохатися в
тебе. Адже тобі

це не потрібно. Так що...

- Ні!

- ... відпусти мене!
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Я зрозуміла, що моє одкровення збентежило його. Ескалант немов заціпенів. Він дивився на
мене

зворушливим благальним поглядом. Але я, зібравши залишки свого самовладання,
вивільнилася з його рук і

пройшла мимо.

Сльози погрожували ось-ось пролитися, я намагалася стримуватися. Розум хвалив мене,
запевняв, що роблю

все правильно. А ось серце завило від люті й безсилля.

Але це не кінець. Ескалант, немов зруйнував чари, і підбіг до мене, коли я вже сіла в авто. Він
рвонув двері і

виволік мене назовні. Не встигла я отямитись, як він цілував мене, пристрасно притиснувши
мене своїм тілом

до машини.

Тримаючись з усіх сил, щоб не відповісти і не підкоритися його дикому поцілунку, я намагалася
вивільнитися.

Але він наче намагався переконати мене передумати тим, що умів найкраще.

Я танула під його натиском, але в голові стукала назва всьому цьому «Останній раз». Я
відповіла йому,

викликавши власне запаморочення. Так цілувати міг тільки він... Мені ще ніхто так сильно не
подобався. І я

ще ніколи так сильно не боялася своїх почуттів.

- Дивись, - хрипнув він, важко дихаючи й не розтуляючи обійми. – Що ти робиш зі мною... Не
кидай мене,

крихітко!

- Віктор...
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- Я одружуся на тобі! – раптом заявив він, впершись лобом об мій лоб. - Я на все готовий, аби ти
мені вірила!

- Не варто таких жертв, – мені було дуже боляче чути його слова. – Я того не варта.

Ескалант різко відсторонився від мене, ніби я вдарила його.

- Як ти так можеш?.. – видихнув він, немов не вірячи в те, що я відмовляюсь від нього.

Я не в силах сказати, що-небудь, повільно обернулася до дверцят машини й відкрила її.

- Все-таки, ти - моє покарання, – безбарвним голосом сказав він мені.

Я сіла в машину і не дивлячись на застиглого Віктора, поїхала геть.

Не пам'ятаю, як добралася додому. Моя душа кричала, серце воліло, щоб я повернулася туди,
де залишився

стояти він, і кинулась до нього в обійми.

Але я рушила до входу в будинок. Не знаю, чому мені вперше в житті захотілося бути
безрозсудною, йти на

поводу своїх почуттів. Я відмовлялася вірити в те, що не зможу його забути. Адже не могла ж я
закохатися в

нього за такий час?! Та мене завжди смішили подібні хлопці! Самозакохані, розпещені
грошима і жіночою

увагою. Чому ж мені так боляче розлучатися з тим, хто раніше викликав презирство й
глузування?!

В моїй голові зазвучали спогади. Вони говорили голосом Віктора про його роботу, про
квартиру, про те, яким

чином йому дістався автомобіль...

- Люба, йди, подивися на цю красу! – пролунав голос тітки, що витягнув мене з коматозного
стану.

- Що? – тупо запитала я, завмерши на сходовому прольоті.

Я навіть не помітила, як піднялася ними.

Тітка Тесса стояла в холі, і її посмішка поступово сходила з обличчя:

- Дитинко, що сталося?!

Чорт, я знову змушую турбуватися тіточку!
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- Все відмінно, тітка! Так, проблеми з курсовим проектом і...

- А хіба ви не пишете цю роботу у другій половині навчального року? - прониклива тітка не
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спускала з мене

очей.

- Ні... е... просто...

- Ну, годі!- різкість у голосі тітки здивувала мене. – Я бачу твою брехню. Ходімо, вип'ємо кави.

Я тяжко зітхнула й вимушено попленталася за Тессою в їдальню. Сівши за скляний стіл у
великого

французького вікна я похнюпила голову і спостерігала, як тітонька чаклує над кавовими
чашками.

- Ось, любонько! – вона поставила переді мною запашну каву і, вмастившись переді мною,
зробила ковток зі

своєї. – Розповідай, що накоїв цей Ескалант!

- Тітка...! - занила я, але погляд так сильно схожий на мамин, немов розв'язав вузол моєї
словесної стриманості

і потік хлинув.

Я повідала Тессі все, що відбувалося між мною й Віктором. Іноді переривалася на уточнюючі
питання тітки.

- Потім, він сказав, що готовий одружитися зі мною тільки щоб я повірила йому. А наостанок
додав, що я -

його покарання! – не приховуючи образу, обурено закінчила я.

Звільнившись від тяготи скритності я відчула легкість, і подивилася на серйозну тітку. На її
чолі пролягли

складки задумі, які стали з віком трохи виразніше.

- Тебе, очевидно, його пропозиція дуже образила? – акуратно уточнила вона.

- Зрозуміло!- палко відповіла я, але запідозрила щось недобре. – А... не повинно було?

- Дівчинка моя,- зітхнула тітка. - Ти дуже розумна і не за віком серйозна, що мене дуже радує.
Зараз така

молодь, що... О, це не важливо! Так от, все в тобі раціонально, але іноді ти ведеш себе як...
повна дурепа!

Пробач, рідна!

Я витріщила на тітку очі.

- Це в силу твоєї молодості, тут твоєї вини немає! – втішно вона поплескала мене по руці. -
Бачиш, молодий
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Ескалант один з тих чоловіків, для яких цінніше статусу, грошей, автомобілів і так далі, може
бути тільки одне

– це його свобода.

Вона зробила паузу, для того щоб слова стали надходити в мою свідомість.

- Я веду до того, що коли подібні хлопці готові розлучитися зі своїм скарбом, вони цього до
кінця не хочуть

визнавати. Тому їх визнання настільки спонтанні, іноді грубі і образливі. Але в теж час, ці слова
щирі і

правдиві!

- Чому ти так думаєш? – мені не вірилося, хоча тітка завжди відрізнялася жіночою мудрістю.

Я помітила, як очі Теси злегка заблищали.

- Таким був твій

дядько, – сумно усміхнулася вона.

- Ой, вибач мене... - похопилася я.

- Не турбуйся, люба, я в порядку.

Я помітила, як тітка крадькома змахнула сльозу, і мені самій захотілося поплакати в такий
зворушливий

момент.
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- Я не хочу, щоб Ескалант розбив твоє сердечко. Я не вмовляю тебе вірити йому. Просто хочу,
щоб ти знала,

такі чоловіки люблять тільки раз у житті, але по-справжньому. А ось який жінці вони
присвятять своє життя,

відомо тільки долі.

- А як ти думаєш, е-е-е... ? – я, зніяковівши, опустила очі.

- Як ставиться до тебе Ескалант?- розуміюче посміхнулася тітка і я кивнула у відповідь.

- Дитинко, я засмучу тебе і скажу, що це знає тільки сам Віктор. Він тобі небайдужий, я вірно
розумію?

- Скоріше так, ніж ні, - знову збентежилася я.

- Ти повинна вирішити сама, що для тебе краще: ризикнути або залишити все як є. Але
приймати рішення,

тобі потрібно враховуючи не тільки розум, але й те, що тут. . - тітка вказала на місце, де у неї
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билося серце.

- Це складно, тьотю.

Як дивно, адже нещодавно, я майже теж саме радила Адріану. .

- А ти спробуй так. Уяви дві розв'язки цієї історії. В одній - ти будеш з Віктором, а в інший,
відповідно, без

нього.

Розділ 24

Сім'я Ескалант

Тоді я вперше в житті змінила своє рішення. І не одне.

По-перше, я не стала ухилятися й вирушила на свято в будинку Ескалант. А по-друге... все
тепер залежало від

обставин, які чекали там на мене.

Тітка приємно здивувала розкішним костюмом для верхової їзди в стилі модниць середини
дев'ятнадцятого

століття. Жакет, що облягає і широка спідниця з синього жаккарда були розшиті золотими
нитками. Біла блуза

вигідно підкреслювала насиченість кольору. Голову прикрашала зачіска того часу – тугі локони
підстрибували

при моєму найменшому русі, і головний убір у вигляді маленького циліндра з вуаллю, в тон
костюму.

Так як для себе тітка обрала такий же фасон, але зеленим з чорним забарвлення, ми виглядали
з нею по-

сімейному мило.

Фамільний маєток Ескалантів перебував за містом в королівському районі Барселони –
Педральбес. І він був

воістину шикарний. Триповерховий величезний будинок у стилі іспанської архітектури, більше
скидався на

королівське володіння. Але ж вони були гранде і, до того ж, мали герцогські титули, тому
дивуватися немає

чому.

Я захоплено роздивлялася красиві парки, статуї й фонтанчики, коли наше авто проїжджало
повз. Не дивно, що

предки Віктора вирішили ускладнити завдання і перевірити уміння розпоряджатися грошима
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сім'ї. Така

розкіш може запаморочити голову кожному! Але все ж дитинство, тут проходить, невимовно
цікаво. Це не

іржаві гойдалки біля під'їзду.

Полювання повинно було проходити в кращих традиціях іспанського дворянства
дев'ятнадцятого століття. Всі

гості, а це було виключно добірне товариство, зібралися у дворі особняка, перед широким
ґанком. Я так

вважала, саме сюди виходили гості балу, дивилися на феєрверки або походжали серед квітів,
фонтанів і

затишних альтанок. Вдалині виднівся загін з кіньми, стайні, будиночки прислуги та інші
споруди. А прямо

перед палацом, за всіма цими доглянутими садами та алейками - невелике поле, яке впиралося
в густий ліс, що

темнів на горизонті. Я з німим захопленням припустила, що всі ці простори належать сім'ї
Ескалант.

Гості все прибували й прибували, а господарі ні як не з'являлися. Може це нешанобливо з їх
боку? Але коли я

обурилася з цього приводу тітці, та пояснила мені, що це частина традиції. Господарі повинні
вийти в повному
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складі, привітати гостей й оголосити про початок полювання. Робити це вони повинні на ганку,
обрамленого з

обох сторін терасою й колонами.

Коні, разом з мисливськими собаками-гончаками, чекали за територією саду й рвались до бою.
Серед гостей

снували фоторепортери і клацали затворами своїх камер.

Я стояла в компанії тітки та її подруг. Більше, серед присутніх, я нікого не знала. Максимум
бачила тільки

один раз на своєму першому балу.

Нарешті, я побачила Марі й Адріана з батьками, які щойно приїхали. Після загального
привітання, ми втрьох

сіли на одну з мармурових крамничок.

Марія все поправляла своє темно-червоне плаття, стверджуючи, що не таким вона собі уявляла
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і по-доброму

заздрила моєму наядові. Я її втішала, переконуючи, що вона виглядає карколомно і це була
правда. А Ейд, як

звичайно, незворушний розумник, насміхався над нами і критикував вбрання обох.

До нас підійшов один з фотографів і люб'язно попросив дозволу зробити фото. Я, без
особливого ентузіазму,

піднялася на ноги, наслідуючи приклад своїх друзів. Вони, до речі обожнювали позувати для
фотокамер, на

відміну від мене. Весь час здається, що я виглядаю дуже невдало.

- Ти підеш говорити з ним? – невгамовно поправляючи спідницю, запитала Марія, коли
журналісти залишили

нас.

- Я не знаю, – чесно зізналася я.

Мене навіть трішки трясло від переживань.

- І це видно по твоєму батозі! – заявив Адріан.

Я розгублено опустила очі на предмет, що безперервно смикала в руках.

- О, чорт! – пробурмотіла я, помітивши, що майже повисмикувала шкіряний хвіст.

Моє серце готове було вистрибнути з грудей. Я страшенно переживала і була моторошно
боягузкою. Адже

боялася, що вже пізно, він непробачно ображений на мене, у нього з'явилася інша або у мене
не вистачить

сміливості.

Вчора, я так і не змогла провести той експеримент, який порадила тітка. Я чомусь ніяк не
могла зосередитися

на проектуванні тієї ситуації, де Ескаланта в моєму житті немає. Це було швидше з-за того, що
як би сильно я

не гнала його, він все ж був поруч. І мої приховані бажання побачити його завжди
здійснювалися.

Насправді, це визнання було вже для мене подвигом. Адже весь цей час, я так ретельно
споруджувала по

цеглинці стіну між нами, навіть подумки не дозволяючи собі мріяти про нього. Але все ж були
моменти, коли

він пробивав мур мого захисту. Коли я його дізнавалася ближче, то кожен раз шматочок
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уявного бетону

перетворювався в пил.

Мої роздуми переривалися на різкий звук декількох сурм й оплески гостей, які вітали появу
сім'ї Ескалант.

Фотоспалахи активніше замиготіли.

Я звелася на ноги й подивилася у бік ганку, машинально затамувавши подих. Бажання
побачити Віктора було

майже нестерпним.

На мить мені здалося, що у мене

троїться в очах. На узвишші перед гостями стояли троє чоловіків. З першого

погляду можна було подумати, що вони ідентичні. Всі чорняві, високі та статні. А серед них
була жінка

середнього віку неймовірно красива. Її тонкі риси обличчя, темне волосся були гідні
захоплення.

- Як би я хотіла в такому віці також виглядати! - зітхнула Марія. – Це їхня мати, Ньєвес
Ескалант, герцогиня.
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Це була найпоширеніша мрія більшості присутніх тут дам. Тепер ясно, що краса в цій родині
передається на

генетичному рівні.

Я ковзнула поглядом, побачила герцога Давида Ескаланта, Себастьяна і, звичайно, Віктора.

Мої очі пройшлися по його обличчю, я помітила невеликі темні кола під очима і злегка
нудьгуючий вигляд.

Він же сьогодні представив батькові свій план розвитку. Невже його засмучений вигляд із-за
відмови? Мені

дуже захотілося обійняти його, розрадити й попросити вибачення...

О, ні! Занадто багато дозволяю мріяти!

- Дивися, яке плаття! Цікаво, хто дизайнер? – торохтіла подруга.

Я помітила, що сім'я Ескалант була у вбранні з переважаючим білим кольором. Герцогиня
одягнена в сукню з

синіми мереживами, герцог з Себастьяном в білих костюмах дворян тематичного століття, і
тільки Віктор був
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у чорному мундирі іспанського офіцера. Я посміхнулася, побачивши, як він зосереджено збиває
неіснуючі

порошинки зі свого плеча.

- Ласкаво просимо, дорогі гості! – тим часом заговорив глава сімейства Давид Ескалант. – Наша
сім'я рада

вітати вас на традиційній сто двадцять п'ятому полюванні на території наших володінь!

Пролунали оплески.

- Сподіваюся, ви підкріпилися, набралися терпіння і удачі! Отже, пора починати! Вперед,
мисливці!

***

Весь цей захід здався мені досить жорстоким і стомлюючи довгим. Хоча враження залишилися
неповторними.

Через пару годин погоні за собаками й поки безрезультатного переслідування, ми зупинилися
на пікнік,

підпорядковуючись усім тим же традицій.

В зазначеному місці нас чекали накриті столи з закусками та напоями. Для охочих їсти сидячи
були

запропоновані столики, лавочки і навіть пледи, які були розстелені прямо на зеленій траві.
Наша компанія

віддала перевагу відокремленому місцю на траві біля краю галявини.

- І чому ми сидимо так далеко від всіх інших? – бурчала на мене Марія.

- О, Господи, Марі!- не витримав Ейд. - Тебе вже фотографували кілька сотень разів! Може їм
вже не цікаво?

І, до речі, є ще інші люди!

- Так, я і не хочу! – зніяковіло почервоніла та й йорзаючи на місці.

- Ну-ну, звичайно! – буркнув той.

Я, посміхаючись, спостерігала за суперечкою друзів. Це я наполягла на виборі такого
усамітнення. Адже так

зручніше всього було спостерігати за гостями, точніше за одним... Віктором.

Крадькома ковзнула поглядом й знайшла його майже відразу. Він сидів навприсядки біля собак
і давав їм корм

й воду. Не дивлячись на те, що там були спеціальні люди, які отримували за цю роботу гроші.
Було видно, що
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він це робив із задоволенням, погладжуючи деяких по холці. Тварини теж були в захваті від
спілкування з ним.

Я подивилася на його обличчя. Від ніжної посмішки Ескаланта у мене мурашки побігли по тілу.
Мені

згадалося, як його руки так міцно притискали мене, коли ми цілувалися... Я відчула, що
червонію і швидко

сховалася за склянкою гранатового соку.

Але не встигла я відвернутися, як побачила надзвичайно дратівливу картину. До Віктора
наближалися дві

молоденькі дівчини з дурнуватою посмішкою на вустах. Вони з острахом, дивилися на собак,
але бажання

поспілкуватися з красенем Ескалантом, очевидно, було сильніше страху.
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Я спостерігала, як Віктор підняв на них очі. Чемно підвівся на ноги і розвів руками, коли вони
наблизилися,

мовляв, не можу подати руку – вони не зовсім чисті.

Але дівиці огидно-нахабні виявилися, зауважила я. Одна з них сміючись, махнула рукою, і...
пригорнулася до

нього, цілуючи в щоку. Інша пішла за прикладом своєї подруги-прилипали.

Моя рука машинально стиснула склянку з соком, коли я побачила, як на обличчі Віктора
з'явилася чарівна

посмішка.

- Чортів бабій! – собі під ніс лаялася я, поки друзі захоплено сперечалися про перспективи
даного полювання.

Ескалант спілкувався з дівками, які нагло фліртували, і моє бажання кинути в них чим-небудь з
кожною

секундою було все сильніше.

Але тут Віктор ніби відчув, що за ними спостерігають, подивився в мою сторону і ковзнув
поглядом, різко

зупинився на мені. Якщо він щось і відчув, то вигляду не подав. Сухий кивок мені в знак
вітання.

Не встигла я відреагувати, як одна з безсовісних початкових повій, легенько торкнулася його
підборіддя,

привертаючи погляд на себе. А її подруга тим часом, подивилася в мій бік, мабуть, вирішивши
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дізнатися

причину його хвилинної абстрагованості.

Ця вівця з розмальованим макіяжем, особо зарозуміло окинула поглядом мене і нашу
компанію. Я відповіла їй

тим же і відвернулася.

- Люба, - звернувся до мене Ейд, - так було завжди. Ескаланту не треба особливо
напружуватися, щоб знайти

собі компанію на вечір.

- Такі як вони зіпсували його ставлення до дівчат! - люто обурилася я.

- Але тільки ти дала йому відворот поворот! – усміхаючись, зауважила Марія. – Це його
страшенно дратує,

здається.

Я хотіла щось відповісти та раптом побачила Себастьяна Ескаланта, що проходив недалеко від
нас на самоті.

Це було вкрай рідко за весь час полювання.

- Я зараз! – на ходу кинула я і покрокувала до брата Віктора назустріч.

- Добрий день! – сказала я, коли він був вже навпроти мене.

Ескалант підняв на мене очі. Видно було, що я відволікала його від якихось роздумів.

- Ми бачилися з вами днями, - почала я, трохи зніяковівши від його повільної усмішки. - Мене
звати...

- Злата Бронських. Я пам'ятаю.

Я трохи розгубилася, особливо від того, як він дивився на мене. Ніби перед ним стоїть веселе
дитя, років п'яти,

не більше, яке намагається говорити з дорослим на його мові. У цієї сімейки зарозумілість у
крові?!

- Навіщо ви сказали мені це? – прямо запитала я.

- Я такий старий, що ти так звертаєшся до мене?

Я моргнула, дивуючись. Адже навіть не помітила, як саме обізвалася до нього.

- Я не знаю

вас. І мені чомусь ніяково...

- Чесність – це гідність. Але краще на «ти», домовилися? – він трохи пом'якшив погляд і,
очікувально склав
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руки на грудях.

Цей жест мені нагадав Віктора.
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- Я спробую. І все ж, чому ви... ти мені сказав таке? Адже ти повинен бути на стороні брата.
Завжди.

- Так і є. Але тільки до тих випадків, коли я вважаю його вчинки гідними. А це буває рідко.

- Що ж вас... - на мить я закрила очі.

Чорт, це складно!..

-... тебе збентежило в його вчинках на цей раз?

- Не думаю, що ми настільки близько знайомі, щоб я обговорював з тобою брата! – він зібрався
йти.

- Помиляєтесь! – я змусила його затриматися своїм напором. - Ви вже переступили цю межу. А
якщо ви... ти не

розкажеш мені, то я розповім про твою пораду Віктору!

Брови Себастьяна Ескаланта зметнулися вгору.

- Ти смієш мене шантажувати, дівчисько? – не приховуючи глузування, посміхнувся він.

- Розумій, як хочеш.

- Хм... – Себастьян звуженими очима окинув мене поглядом. - Тепер зрозуміло, чому брат так
захоплений

тобою.

Приємне поколювання в області мого серця – реакція на його слова.

- Вже ні.

- Ти про його супутниць? – він хмикнув і кивнув у бік Віктора з його прихильницями. - Так, мій
брат іноді

поводиться як запальний... ідіот.

- Як мило! – з'єхидничала я.

- Значить так, сеньйора, – Себастьян ступив до мене. - Шантаж? Інтриги?.. Ну, навіщо ти псуєш
себе цим? Я

повторюся, ти дуже хороша. А мій брат, як не прикро, далекий від ідеалу моральності. Хочеш
розповісти про

мою пораду? Будь ласка, я йому це ж повторював в обличчя майже сто разів.
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Мені було приємно чути його слова. Напевно, тому що про Себастьяні складалося враження
людини, яка не

лестить і не лицемірить.

- Де раніше були ваші поради? – не стримавши гіркоту, мовила я і важко зітхнула.

Секунду він мовчки вивчав мене.

- Ну, раз так. Тоді скажу ще одне: мій брат, хоч і негідник, але може зробити тебе як дуже
щасливою, так і в

такій же мірі нещасною. Ти можеш радіти, що доля вас звела або гнівити її за це.

Що?!

- О, ну так, ти мені дуже допоміг, дякую!

- Розумій, як хочеш! – відповів він мені моїми ж словами. - Ще побачимося!

Він пішов геть. Я ще більше збита з пантелику дивилася йому вслід.

Ну що за люди такі? Невже так складно зрозуміло говорити, не використовуючи натяки і
інтриги?! Напевно, я

це ніколи не зрозумію.

Я подивилася в бік Віктора. Той уже був в іншій компанії дівчат і своїх друзів, але дивився на
мене похмурим

поглядом. Чисто по-дитячому мені хотілося показати йому язика і втекти. Але я не зробила
цього. Та й він уже
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відвів очі. Звичайно, йому не до мене. Якась брюнетка з червоною помадою на вустах повисла
на його руці,

позуючи фотографам.

Перекус закінчився і всі знову стали збиратися в дорогу. Я підійшла до тітки дізнатися, як вона
себе почуває.

Але не встигли ми перекинутися парою слівцями, як до нас підійшли господарі цього заходу
Давид і Ньєвес

Ескалант.

Я вперше в житті зустрічалася зі справжніми герцогами. Вірніше на такій близькій відстані. До
тітки баронесі

я вже звикла, як і до її положенню в суспільстві.

- Ви дуже мила дівчина, – посміхнулася мені герцогиня, після офіційного привітання. – Вам до
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лиця цей колір!

- Дякую вам, ваша світлість! – пролепотіла я, намагаючись не думати, що розмовляю з матір'ю
Віктора.

- Злата не тільки красива, але ще талановита й розумна! – захоплювався герцог, примушуючи
мене відчувати

себе ніяково. – Краща на курсі студентка університету! Завидну наречену виховала, Тесса!

- На жаль, я була у від'їзді і не змогла бути присутньою на вечері. Але, сподіваюся, мені ще
випасти нагода

провести час у вашому товаристві?

- Пошту за честь, ваша світлість! – ввічливо відповіла я, опускаючи очі.

- Вам подобається тут? – запитала мене Ньєвес Ескалант. – Ви неодмінно повинні побачити
будинок

зсередини. Можу надати в якості екскурсовода мого сина Віктора.

Я мало не прикусила язик:

- Може в інший раз...

- Як поїздка у Францію, Ньєвес? – прийшла мені на допомогу тітонька й перевела тему.

Я попрощалася і швидше втекла з цього товариства.

На шляху до коня виник Віктор Ескалант і перегородив мені дорогу. Я різко зупинилася, мало
не наскочивши

на нього. Мої і без того сплутані думки після зустрічі з його родиною ще більш змішалися.

- Ти налякав мене! – я помітила, що він був не в дусі.

- Що за справи в тебе з мої братом? – сердився він.

Таке відчуття ніби я забула як дихати...

- Тобі краще запитати в нього.

Мені було так важко відірвати він нього очі.

Віктор звузив погляд:

- Обов'язково запитаю!

Ми стояли один навпроти одного, немов шукали приводу продовжити розмову.

- Навіщо ти так дивишся на мене?- запитав Віктор, пропалюючи мене поглядом.

- Як? – видихнула я.
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- Неначе тобі не все одно.

- Я...

Що ж мені відповісти? Наплювати на гордість, сумніви і довіритися йому, нарешті?
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Напевно, я занадто довго роздумувала, тому що не дочекавшись відповіді, він зібрався йти.

- Я поки не готова бачити тебе з іншими жінками! – на одному подиху випалила я йому в спину.

Ескалант завмер. Видно було, як він напружився. Я, сказала перше, що прийшло мені в голову.
І це виявилася

фраза, схожа на ту, що колись він кинув мені в «Сальса Барі».

Одним швидким рухом він опинився в небезпечній близькості зі мною і прошипів в обличчя:

- Ти відмовилася від мене! Так що, приємного перегляду!

І пішов, залишивши мене наодинці зі своїми думками.

Ось і поговорили. Я відчувала жаль і спустошеність. Про що ж я більше горювала: про те, що не
прийняла

його залицяння або що взагалі зустріла його?.. Здається, пророцтво Себастьяна Ескаланта
починають

збуватися.

Полювання продовжилася під звуки сурм і собачого гавкоту. Я скакала слідом за гончаками у
низці інших

гостей. Але мої думки були далеко. Я перебирала останні моменти життя. Моє серце і душа
тяглися до

Віктора, тіло відгукувалася на кожний його найменший рух, аромат, близькість. Очі самі
знаходили в натовпі,

виділяли Віктора, ставили на п'єдестал ідеальності серед інших. Але розум все повторював і
нагадував, як

було

погано, коли я бачила його з іншою.

Собаки натрапили на слід дикого кабана й бажаючі побачити розправи над твариною рвонули
слідом за ними.

Я досі не розумію, чому поїхала з цими палкими шанувальниками полювання. Напевно, я не
думала, що можу

побачити щось жахливе або просто діяла в автоматичному режимі.
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У підсумку, я опинилася в натовпі чоловіків, які з подивом дивилися на мене, коли вепр був
поранений і

оточений.

- Бажаєте вистрілити? – люб'язно спитав мене герцог Ескалант.

І я немов опритомніла. Озирнувшись, побачила, що вся увага прикута до моєї персони. Поруч із
знайомих

глузливо усміхнений Себастьян, Віктор з похмуро-черви мене поглядом, пара його друзів і
ввічливий герцог.

- О, ні-ні! - я неуважно переводила погляд з запропонованого мені зброї й на його обличчя. - Я
н-не думаю, що

у мене вийде...

- Може, вам краще і не дивитися? - вигукнув Себастьян, сидячи на гарцюючим коні. –
Видовище не для

слабких нервів!

Подекуди посміялися і піддакнули. Я підняла підборіддя і мовила:

- А у мене нерви далеко не слабкі!

- Ну як знаєте! – з легким нахилом голови мовив брат Віктора.

Тим часом, Давид Ескалант, як господар і глава сімейства, підняв револьвер, схожий на
дуельний, і направив

на перелякане звірятко.

Він перебував у момент пострілу поруч і, тому від звуку пострілу я навіть здригнулася.

Але моя кобила зовсім не очікувала такого. Вона дико заржала і встала на диби, чим налякала і
мене, і

оточуючих. Пролунали крики й до мене кинулися на допомогу. Кінь, немов збожеволівши,
рвонув вперед. Я

витріщила від жаху очі і з завмерлим серцем, намагалася її втихомирити. Пригнулась впритул
до шиї коня і

словесно заспокоювала.

Все було б не так плачевно, якби я, пролітаючи повз, не побачила закривавленого вепра, який
корчився від

болю.
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Всього мить, але картина запечалилась в моїй пам'яті надовго. Останнє, що пам'ятаю - це
крики чоловіків, що

віддалялись, потім зосереджене обличчя Віктора, який якимось дивним чином скакав поряд зі
мною, і... я

занурилася в морок.

Розділ 25

Мій вибір

- Латті, мила, відкрий очі! Латті...

Стривожений голос тітоньки ставав дедалі виразнішим і гучнішим. Світло вдарило мені в очі, і
я зажмурила

очі.

- Мила, ти чуєш мене?..

- Так, – хрипнула я і відкрила повіки.

- О, Хвала Небесам!

- Сеньйорита, як ви себе почуваєте? Голова паморочиться? – почувся чоловічий голос з
холодними нотками.

Я повільно сфокусувала погляд, спочатку на блідому й заплаканому обличчі тітки, потім на
худому лиці

чоловіка в білосніжному одязі і окулярах з тонкою золотою оправою.

- Трохи... - сказала я.

- Це погано, доктор? – занепокоїлася Тесса.

- Це нормально, – коротко відповів той і знову звернувся до мене. - Ви пам'ятаєте, що сталося?

Я наморщила лоб.

- Мене скинув кінь.

- Люба, ти втратила свідомість, коли коня понесло! - схлипнула тітка.

- Ого! – без особливого ентузіазму мовила я, коли доктор став обмацувати мене.

- Скажіть, де болить?

- Ай-ай-яй! – слабо запротестувала я, коли він промацував ліву руку.

- Перелому немає, тільки садна. Вам пощастило. Дуже! - мовив лікар, діловито поправивши
окуляри.

- Не те слово! – буркнула я.
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Доктор допоміг мені сісти на шкіряному дивані величезного розміру і повернувся до тітки.

- Я випишу рецепт. Нічого серйозного – вітаміни і легке заспокійливе, на випадок стресу. Якщо
будуть скарги,

то ось мій номер...

Я втратила нитку розмови й стала оглядатися. Я перебувала у величезній кімнаті зі
склепінчастим потоком і

вікнами на всю стіну. Кімната була схожа на кабінет або бібліотеку. Все було витримано в
розкішному стилі

старовини. Темно-коричневі тони важких меблів, мармурова підлога і темні портьєри.
Величезний камін,

прикрашений картиною і свічниками, довершував таке враження, ніби я перемістилася за часів
позаминулого

століття.

- Люба, я змушена відчитати тебе, – підібгавши губи, звернулася до мене Тесса, коли доктор
попрямував до

виходу. – І навіщо ти вирушила на цькування звірів?!
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- Тьотю, – занила я. – Це випадково вийшло! Я ж не знала, що ...

Я замовкла, прислухавшись за гучними голосами поза кімнати.

- Тобто – говорити може і слухати тим більше?- почувся за дверима голос Віктора Ескаланта

- Так, звичайно!..- промимрив доктор, але не встиг він договорити, як двері в кімнату, де
перебували ми з

тіткою, шумно відчинились, і влетів володар красивого й гнівного баритона.

Я помітила в прорізі обличчя лікаря, що витягнувся, від подиву й тут же зник за дверима.

Ескалант зупинив свій розмашистий крок і, обвівши поглядом кімнату, уп'явся в мене
блискучими чорними

очима:

- Значить, нерви в тебе цитую: «...далеко не слабкі», інтриганка ти така?!

Я злякано хлопнула віями і вжалась в м'яку спинку дивана.

- О-о-о, мені, мабуть, пора! – зрадницьки заквапилася тітонька.

- Тітка, куди це ти?! - жалібно скиглила я.

- Ні до чого церемонії вам теж буде корисно послухати, баронеса! – злорадно усміхнувся у свою
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чергу

Ескалант, не зводячи з мене очей, в яких, можу заприсягтися, палав вогонь.

- Щиро дякую, але у мене дійсно термінові справи!- на ходу заторохтіла та й, поспішно вийшла
з вітальні.

Повисла пауза.

Я, кусаючи губи, скоса подивилася на вогняного від люті хлопця. І чому мені страшно?! Не
поб'є ж він мене?!

Хоча від цієї людини можна очікувати що завгодно!..

- Подивіться-но на неї – сама лагідність і невинність! – єхидно вигукнув Віктор.

- Справді? – зібравши залишки хоробрості, мовила я, ретельна розправляючи складки на сукні.
– Нічого такого

не сталося, все добре і ніхто...

- Серйозно?!- перейшов на крик Ескалант й ступив в мою сторону. – Давай згадаємо: спочатку
ти придумала

свою чергову інтригу, вплутала туди мене і інших чоловіків! Обдурила, ніби це така собі
дрібниця! А потім

впала в непритомність, та ще не так, як звичайні нормальні люди, а ні! Ти примудрилися
звалитися з коня

переполошивши всю округу, й мало не довела мене до передчасної се-ви-ни!

Останні слова він вже прокричав так, що шибки задзвеніли. Було очевидно, що у нього
накипіла ця гнівно-

повчальна тирада.

Я у відповідь лише знову моргнула. Що кривити душею – він був абсолютно правий.

Віктор різко видихнув, певне, намагаючись взяти себе в руки.

- Чорт забирай! – він відійшов до вікна, стукнув кулаками по склу і, опустивши

темноволосу голову, завмер. –

Прокляття!..

Я здивовано дивилася за його діями. Вони були абсолютно непередбачувані. Тихо, спустивши
ноги на підлогу,

я сіла. Можна було б устати, але я все ще побоювалася його. А так, як би, поза бойової позиції.

- Я не хотіла тебе турбувати! - тихо мовила я, порушуючи тривалу паузу.

- Ха! – він різко підняв голову і повернувся до мене обличчям. – Саме це ти і робиш з моменту
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нашої першої

зустрічі! І якщо раніше я був в захопленні від знайомства з тобою, то тепер, вже шкодую про
це!
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Він зачепив за болюче.

- Якщо все так погано, чому ти тоді так відчайдушно шукав мого товариства?! Залишив би мене
в спокої!–

мало не плачучи, я різко скочила на ноги і трохи похитнулася – голова все ще крутилася.

- А ти думаєш, я не намагався?! – круто розвернувшись, він став повільно крокувати в мою
сторону, розпач і

гнів проглядали в його голосі. – Я тисячі разів намагався відпустити тебе, але ти наче магніт
для мене! Ніхто і

ні що не дозволяє мені відволіктися від тебе!!!

Я слухала його, затамувавши подих. Він зупинився і, піднявши голову до стелі, голосно зітхнув.

- Я ніби одержимий, розумієш? Одержимий тобою, чорт забирай! – він запустив руки в волосся
і знизив тон. –

Не знаю, як підступитися до тебе! Я говорив таке, що ні одна жінка не чула від мене!
Здійснював вчинки, про

які раніше навіть не думав! Я переступив свою гординю, я майже зізнався тобі в коханні!
Просив тебе вийти за

мене, що взагалі для мене на грані фантастики! Я, немов, чортів герой мелодрами!..

Я була приголомшена його щирістю. Він говорив правду, яка хлинула немов потік давно
стримуваної річки

лився на волю.

- Я припустився помилки за які тепер плачу сповна, – слабким голосом продовжив він. – Я
вирішив що, ти

така ж, як усі. Варто, мені показати тобі, який я крутий, і ти погодишся бути зі мною. А ти... ти
виявилася

настільки іншою, що я вкрай захворів тобою...

Він подивився на мене поглядом повним розчарування. У мене перехопило подих від його
спонтанності.

- Але я тобі не потрібен, – скрушно уклав Ескалант. – Сьогодні, я це зрозумів. І щоб не
перестріляти всіх твоїх
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залицяльників нинішніх і майбутніх, мені краще поїхати.

Я мовчки слухала і спостерігала. Спокійна з вигляду і воююча всередині себе. Я боролася зі
своєю недовірою

й гординею. Я розуміла, що зараз мені необхідно зрозуміти, чого насправді хочу. Повірити,
довіритись або

гордо піти.

- Більше я тебе не потурбую.

Тим часом закінчив Ескалант і вийшов в сад через другі двері, закривши їх за собою.

Гордість – найстрашніший порок з усіх смертних гріхів. Життя без неї було б набагато
простіше. Як нікчемне

це почуття, коли всередині тебе все перевертається від бажання сказати або зробити щось
дуже важливе,

ключове! А насправді, слова і дії виходять абсолютно протилежними. Себе неможливо
зрозуміти до кінця...

Але в той момент, мені раптом стало ясно, що наступний крок – за мною. І я віддалася почуттів.
Я послухала,

нарешті, своє серце, яке тепер кричало в повний голос одну лише фразу: «Моя взяла!».

Доводи марні і я вирішила діяти.

Відправившись на пошуки Віктора, вийшла слідом за ним. Усередині мене все співало. Я не
йшла сходами, а

пурхала, новенькими крильцями, які виросли хвилину тому.

Гості вже майже роз'їхалися, крім друзів Віктора і його прихильниць. Мій погляд відразу
знайшов його серед

інших. Він стояв у компанії Себастьяна і хлопців.

Щоб я остаточно переконалася в своїй правоті, доля послала мені одну з тих дівчат, яка так
жадала

спілкування з моїм Віктором. Яскрава брюнетка підійшла до нього і стала привертати увагу до
себе.

Він не бачив мене, а я не помічала нікого, крім нього.

Експеримент вдався. Я точно знала, хто мені потрібен як вода чи повітря. І тепер я йшла до
нього, впевнена у

своїх діях.
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На мене почали звертати увагу всі, крім Віктора. І тільки коли я наблизилася до нього,
шоколадні очі

звернулися до мене. Я відчувала на собі погляди, скоса побачила, як брюнетка зарозуміло
підкидняла голову, а

хлопці розступалися, пропускаючи мене до нього.

Він був здивований, але сказати нічого не встиг.

Вставши навшпиньки, я припала губами до його щільно стиснутого рота.

Я чекала, що він відштовхне мене, коли різко стиснув мої плечі. Як колись Віктор, я переклала
його долоні

собі на талію. Обхопила його обличчя і посилила натиск...

Віктор здався і відповів на мій поцілунок.

Відчуваючи, як на душі раптом стало легко і вільно. Ніби скинула не тяжкий вантаж роздумів,
а важенну ношу,

я насолоджувалася від його дотиків.

Ми цілувалися з ним стоячи в колі гостей його батьків. Але нам було все одно. Нехай
дивляться, кажуть і

обговорюють. Нехай завтра весь Інтернет спалахне відео і фото нашого поцілунку. І навіть
дізнається батько!

Мені вже нічого не страшно. Я втомилася боятися, не довіряти й страждати. Хочу бути з цим
хлопцем, і я буду!

– Можна я буду твоєю дівчиною? – прошепотіла я, коли він підняв голову.

Він був у шоці. Про це говорили його величезні очі і ошелешено роззявлений рот.

- Що...що ти сказала?

Я коротко розсміялася, і хотіло було повторити, але не встигла.

Ескалант з тихим стогоном притягнув моє обличчя до свого і поцілував. Та так міцно, що від
його натиску я

ледве втрималася на ногах. Обняла Віктора і поцілувала його у відповідь.

Я ще ніколи не була так щаслива.

***

Я пам'ятаю, як він вів мене за руку у вітальню, де на нас чекали його батьки, брат і моя
тітонька. Від Віктора я

дізналася, що полювання закінчилося раніше покладеного, й відчувала на собі провину за це.
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- О, люба, ну як ви себе почуваєте? – стривожено дивлячись на мене, спитала герцогиня.

- Краще, ніж повинна. Спасибі! – відповіла я, злегка бентежачись, що моя рука лежить в долоні
її сина.

Але більше мене турбувала думка, що кілька хвилин тому ми цілувались з ним на очах решти
гостей. Мої губи

горіли приємним вогнем.

- Ви нас не на жарт налякали! - додав герцог. - Але чудово, що все обійшлося!

- Пробачте, я не хотіла зіпсувати вам свято! – пролепотіла я, помітивши, що Себастьян хитро
посміхається і

поглядає на наші сплетені руки.

- Мамо, батько, - мовив він.

– Здається, Віктор хоче поділитися з нами новиною.

Герцог і герцогиня перевели погляд на Себастьяна, потім знову на нас і...

- Ви що... одружитеся?! – очі Ньєвес Ескалант збільшилися в два рази.

- Що?!- в один голос запитували тітка і старший Ескалант.

- Так, спокійно! – жестом руки і твердим голосом втихомирив він старше покоління. – Мамо,
батько, баронеса,

поки ми не піднімаємо питання про одруження. Не квапте події, добре?
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Мені сподобалася його реакція, і я прикусила губу, щоб перестати посміхатися.

- Брат як завжди правий! – сказав, нарешті, Віктор. – Я хотів би представити вам мою дівчину,
племінницю

баронеси Вальверде Злату Бронських.

Обличчя присутніх змінили емоції здивовані на задоволені.

- Я дуже цьому рада! - Ньєвес простягнула руку до баронесі і стиснула її.

- Ну, нарешті!- пролунав Давид Ескалант і ляснув Віктора по плечу. – Тільки ви не затягуйте. Я
про те

питання, про одруження! – лукаво підморгнув він мені, і я зніяковіла ще більше.

Це, напевно, всі Ескаланти так впливають на мене, змушуючи червоніти?!

- Батько, не дави на дівчину! – вставив сові слово Себастьян, з вигляду якого було видно, що він
дуже сумує.
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Після нашого оголошення, Віктор наполіг на тому, що сам відвезе мене додому, переконавши
тітоньку не

хвилюватися.

Він заглушив двигун біля мого нинішнього будинку і подивився на мене. Нам було вкрай
незручно тепер, після

стількох відвертих слів та вчинків. Майже всю дорогу, моя долоня лежала в його теплій руці,
ми перекидалися

короткими фразами, він місцями вдало жартував...

Прийшов час розлучатися. Я дивилася на нього, а він нерішуче посміхався.

- Мені пора, – почала я формальну церемонію прощання.

Він поцілував мою руку, але не опустив, і я була рада цьому. О, як же було чудово більше не
ховати свої

почуття, емоції, бажання...

- Ти не передумала? – обережно запитав він, на що я коротко розсміялася.

- А ти?

Він притягнув мене до себе і поцілував. Я розчинилася в його поцілунку і відповіла йому. Земля
закрутилася у

мене під ногами, звуки затихли, і все навколо перетворилося в серпанок, туман... Нічого і
нікого не існувало

більше, крім Віктора, його рук, чуттєвих губ...

- Як я не хочу їхати від тебе! – хрипко сказав він, тримаючи мене в обіймах.

Я зітхнула, притискаючись щокою до його грудей.

- Мені теж цього не хочеться.

- Якби я знав, що мене чекає такий сюрприз, то не наполягав би про сімейній раді саме
сьогодні!

Мені подобалася шал в його голосі. Адже він турбувався з-за того, що не хотів розлучатися зі
мною.

- Я тобі подзвоню, як тільки звільнюся.

Віктор погладив мене по щоці.

- А на завтра нічого не плануй. Хочу, щоб ти була моєю на цілий день!

- Тоді я сьогодні буду робити домашнє завдання на понеділок.

Віктор м'яко посміхнувся:

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 188 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Моя розумниця.

Як же приємно чути подібні слова від нього!
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Легкий прощальний поцілунок, і я вийшла з машини, махнувши йому вслід. А коли авто
Ескаланта сховалося з

очей, увійшла в будинок.

Все ще не перестаючи посміхатися, я подумки перебирала насичені події сьогоднішнього дня.
Світ придбав

інші фарби. Більш яскраві, насичені, приємні.

Напевно, це і є любов? О, Боже! Так я люблю Віктора! Я просто без розуму від нього... А він від
мене! І я вірю

йому – він дійсно змінився і готовий відмовитися від колишніх... захоплень.

Хм, цікаво, а скільки їх у нього було? О-о-о, ні, ці думки мені добряче псують настрій. Вже
краще гнати

подалі.

Я мрійливо зітхнула. Так от про що пишуть поети, складають пісні! Як же це чудово - любити!

Дуже добре пам'ятаю той період свого життя. Напевно, найкраще я запам'ятала тільки цей час.
Адже тоді, я

була дійсно щаслива. Мене робив такою Віктор Ескалант.

Я вирішила бути з ним, довіритися йому. Заборонила собі сумніватися в правильності свого
вибору і ніколи не

думати про те, що він може заподіяти мені біль.

Нерозумно, чи не правда? Нерозумно і наївно.

Все хороше в наших життях завжди тимчасове і тлінне. Все має свій час. Строк дії, якщо
висловлюватися

мовою сучасності. Так і моє щастя мало свою відведену епоху. Його термін був виміряний в
чотирнадцять

днів. І один з них вже позаду.

Розділ 26

День другий. Вид зверху

Після безсонної ночі, проведеної за телефонною розмовою зі своїм хлопцем, я відчувала себе на
рідкість
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бадьорою. Мій хлопець...

Я не переставала посміхатися, навіть коли намагалася поснідати разом з тітонькою. Від
надлишку позитиву,

шматок в горло не ліз. Я раз у раз позирала на годинник, чекаючи, коли настане полудень.
Була зовсім

неуважна за бесідою з тіткою, на що вона і спробувала неодноразово звернути мою увагу. Але в
підсумку,

махнула рукою.

І ось настав цей час. Я чекала вже знайомий звук «Де Томазо», що під’їжджала. Але коли
почула,

підстрибнула. Перед виходом до свого хлопця, я глянула на своє відображення. Рожеві від
збентеження щоки,

навіть і не треба було рум’янить. Губи теж не фарбувала... ну, зрозуміло чому. Коси розпустила,
вії

нафарбувала. Одягла вузьке плаття скульптурного крою в сірому кольорі, котонову куртку з
заклепками

пастельного рожевого відтінку й туфлі на невисокому каблуці.

Погода була сонячна з пропливаючим іноді хмарами. В сонцезахисних окулярах, я вийшла на
зустріч до

Віктора. Він чекав мене у своїй звичній для нього манері, присівши на краєчок капота свого
авто і зігнувши

одну ногу в коліні.

Виглядав він так, що дух захоплювало. Темно-сині вузькі джинси, світло-сірий реглан з
кількома ґудзичками

на широкій горловині і чорний піджак з закачаними рукавами. Білозуба усмішка, що створює
спокусливі

ямочки на його смаглявих вилицях, довершувала образ.

- Привіт! – видихнув він, узявши мене за руки і, цнотливо чмокнув мене в щоку.

Але на мій запитливий і розчарований одночасно погляд, він посміхнувся ще ширше й відповів:

- Ти не

уявляєш, як я хочу тебе поцілувати! Але боюся, твоя тітка тоді точно не стримається і кине в
мене чим-

небудь.
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Я розсміялася й озирнулась. Помахавши наостанок тітці, яка виглядала з вікна, ми сіли в «Де
Томазо» і

рушили в путь.

- Куди ми їдемо? – я розвернулася до нього і, з тепер вже дозволеним почуттям задоволення,
милувалася його

манерою впевненого водія.

- Це сюрприз! – посміхнувся він мені на мить відвернувшись від дороги.

Ми занадто швидко приїхали. Я озирнувшись, здивувалася адже ми повернулися на сусідню
вулицю від мого

будинку.

- Зовсім поруч?

- Ні, – діловито повідомив Ескалант, вимикаючи запалення і повертаючись до мене. – Просто, я
тебе хочу

поцілувати.

Хвилююче передчуття охопило мене:

- Це, очевидно, почекати не може?

Віктор притягнув мене до себе. Приємне тремтіння пройшлось по моєму тілу

- Я й так занадто довго чекав... - шепнув він, перед тим, як торкнутися моїх губ.

Довгі хвилини в обіймах Віктора, мені здалися однією миттю, яка закінчилася надто швидко. З
явним жалем,

він відхилився від мене, і ми знову рушили в дорогу під пісні Джеймса Артура.

Коли ми виїхали за межі міста, Віктор трохи прочинив завісу секретності:

- Сьогодні, я хочу показати тобі одне з моїх захоплень. Так сказати, мрія з дитинства, яка стала
дійсністю.

- Я заінтригована.

Ми стали під'їжджали до місця призначення і мене спокутав невимовний захват. Моєму
погляду постала

мальовнича картина: величезне зеленої поле й повітряні кулі всюди. У небі і на землі.

Напевно, не знайдеться людини, яка в дитинстві не мріяла літати в небі під величезним
куполом різнобарвної

тканини і скидати мішки з піском, щоб набрати висоту!
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- Це чарівно! – видихнула я.

- Я сподівався, що тобі сподобається, – скромно сказав Ескалант, допомагаючи мені вийти з
машини. - До речі,

ти виглядаєш просто карколомно!

- Лестиш, але приємно! – мило посміхнулася я, дивлячись на свого хлопця.

- Гей, я ніколи не використовую лестощі! - серйозно сказав той.

Я недовірливо підняла одну брову, і він здався.

- Ну, добре! Я ніколи не лестив тобі!

На відміну, від інших бажаючих підкорювати повітряні простори (в основному це були туристи),
ми летіли

удвох, а не компаніями. Віктор вправно керував повітряною кулею, і наш політ тривав кілька
годин. Це було

незабутньо. Але без ніжних рук Ескаланта, його близькості і наших поцілунків було б не так
ідеально. На той

момент це була найромантичніша подія в моєму житті.
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Віктор приготував нам закуски, і ми вечеряли, спостерігаючи прекрасний захід сонця, на
висоті пташиного

польоту.

***

Ми приїхали додому до Віктора близько о десятій вечора. Я розташувалася на дивані
Ескаланта, підібравши

під себе ноги і обнявши подушку. Відчуття комфорту та затишку огорнули мене. З моїх губ не
сходила

усмішка. Я дивилася на оригінальний камін, в якому вогонь горів по чіткій лінії уздовж стіни на
невеликому

узвишші від підлоги.

Грала тиха музика, щось легке і ненав'язливе. Я дістала мобільний і зробила те, що давно
мріяла потай від

себе. Встановила індивідуальний сигнал на виклик контакту «Віктор Ескалант».

Повернувся Віктор з двома келихами білого вина й простягнув один мені.

- Спасибі, – посміхнулася я йому.
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Ескалант підтягнув крісло, влаштувався навпроти мене й підняв свій келих:

- За чудовий вихідний!.. Тобі сподобалося?

- Шалено! – запевнила я його.

Пролунав дзвін дотику наших келихів, і ми зробили по ковтку. Вино було солодке, але в міру і
дуже легке.

- Сьогодні був чудовий день, - почала я. – З прекрасним тобою...

- Мені ніяково, коли ти мені кажеш таке! – спробував зніяковіти Віктор.

Я хмикнула.

- Звикай, я буду часто тобі говорити тощо.

Віктор посерйознішав й подивився прямо в очі.

- Мені все ще не віриться, що ти зі мною.

Ескалант провів рукою по моєму волоссю і заправив за вухо пасмо, що вибилося. Він дивився на
мене так...

захоплено.

Знайоме і вже дозволене почуття закоханості накотило на мене. А передчуття поцілунків було
непереборно

хвилююче.

- Я повинна тобі в чомусь зізнатися, – видихнула я, порушую романтику моменту.

Ця розмова рано чи пізно стане між нами. Так вже нехай це буде рано.

- У чому ж? – спохмурнів він.

Я зробив ще ковток вина, і заговорила, зрідка спостерігаючи за його реакцією. Але, в
основному, не

піднімаючи очей від переливів вина в моєму келиху:

- Так як ти тепер мій хлопець, то маєш право знати про мене ... дещо. Бачиш, так вийшло, що
тобі дісталася

дівчина з абсолютно нульовим досвідом ... в близькості ... інтимної.

Я проковтнула ще вина, радіючи, що все сказала, і подивилася на нього, не знаючи чого
чекати.

- Вау! – криво посміхнувся він. – Бачу, ти репетирувала.

Я кивнула, покусуючи губу.
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- Мені доведеться тебе розчарувати, - мовив він, з теплотою і ніжністю в голосі. – Але я знав про
це давно.

- Що?!

Він невинно пересмикнув плечима.

- Але... але звідки?! – відчуваючи що стаю червоною як мак, що квітне, я задихалася від
обурення й сорому. –

Невже це ... так впадає в очі?!

Він швидко поставив келих на підлогу і, взявши моє обличчя в долоні, змусив подивитися на
нього:

- Я примітивно робив висновки і припускав, крихітко. Коли я думав про те, що ти можливо
невинна, моє

бажання бути з тобою було таким сильним, що я майже вив на місяць!

- Ч-чому? – прошепотіла я.

- Тому що, хочу стати для тебе першим. Єдиним. Назавжди. А знати, що до мене, тебе ніхто не
торкався, що ти

тільки моя це...м-м-м, – він на мить прикрив очі. - Такий кайф!

Мені стало дико жарко. О, як же приємно було чути подібні слова від коханого!

- Але квапити тебе я не буду, – серйозно сказав він. – Все відбудеться тоді, коли ти сама
вирішиш.

О, Господи! Невже він настільки ідеальний?

- Спасибі...

Віктор легенько торкнувся моїх губ коротким поцілунком.

- Хоча стримуватися, перебуваючи поруч з тобою неймовірно важко. Ти така спокуса! – він
відпустив мене і,

посміхнувшись, підморгнув.

Потім у раз став серйозним і заговорив:

- Завтра, я приступаю до своєї справи. Батько дав дозвіл.

- Як здорово! Я вітаю тебе! – щиро зраділа я.

- Частково це твоя заслуга, – зізнався Віктор і продовжив, побачивши здивований погляд. -
Батько сказав, що я

не безнадійний, раз на стосунки зі мною погодилася така

дівчина, як ти... Він повірив у зміни в мені.
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- Я рада, що у мене вийшло, хоч і побічно, допомогти тобі.

Ескалант дивився так, ніби був закоханий у мене. Цей погляд ще довго турбував мою пам'ять,
спливаючи у

снах.

Я від сорому, опустила очі, але Віктор підняв моє обличчя за підборіддя і наблизився до мене.

- Здається, я не вартий такої як ти.

Я не вірила своїм вухам. Як це можливо?! Мені здавалося навпаки, це я занадто проста для
такого чоловіка, як

він.

Що-небудь сказати я не встигла, він знову поцілував мене на цей раз довго і пристрасно. А
після опівночі

відвіз мене додому. Ночувати у нього я ще не могла.

Розділ 27

Фото з минулого
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В університет я прийшла іншою. Гордо піднявши голову, я йшла повз заздрісних пліткарок і
посміхалася їхнім

злим перешіптуванням. Звичайно, адже тільки що я вийшла з автомобіля Віктора Ескаланта,
поцілувавши його

в губи на прощання. Мало хто здогадувався, що між нами ще нічого не було. Що він просто
перед роботою

заїхав за мною, щоб відвезти в УБ.

Як і передбачала, новина про те, що я вішалася на шию Ескаланта й чіплялася до нього з
поцілунками,

розлетілася швидше всіх інших пліток про мене.

Марі і Ейд переказували мені все що почули, а я посміялася та розповіла їм як все було
насправді. Але друзі не

особливо раділи моєму щастю. Особливо Адріан.

В середині дня мене викликали в деканат. З важкими думками і серцем, що хвилююче
стукотіло у грудях, я

вирушила до володаря свого факультету.

Серце нашого навчального напрямку, що присвячене філології, виглядало так - величезні зали
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зі

склепінчастими стелями, вітражними вікнами та гобеленами на стінах. Все, як було п'ятсот
років тому, тільки

доповнене сучасною технікою, елементами інтер'єру і, зрозуміло, одягнених не в чорні мантії
працівників

деканату.

Хвилину, почекавши своєї черги, я увійшла до кабінету декана сеньйори Росіо Морено. Це була
жінка дуже

молода для своєї посади, на вигляд їй було близько сорока. Висока, середньої статури та зі
штучно освітленим

волоссям довжиною до плечей.

Піднявши на мене очі, над чорною оправою окулярів, вона кивнула мені у відповідь й жестом
запропонувала

розташуватися на стільці навпроти. Я покірно сіла на краєчок сидіння з напружено
випрямленою спиною.

Нічого хорошого від цього чекати не варто.

- Сеньйорита Бронських, – звернулася декан, нарешті, до мене, відкладаючи в сторону свої
справи. – Як ваші

успіхи?

Я грюкнула віями, дивлячись на сеньйору Морено. Як викладача я її дуже поважала й майже
обожнювала.

- Я...е... зараз працюю над проектом професора Агірре...

- Чудово, – перебила вона мене. – А як, щодо справ поза навчального процесу?

- Я не зовсім розумію... - чесно промимрила я.

Декан зітхнула і відкинулася на спинку стільця, знявши окуляри і зупинивши на моєму обличчі
свій надто

проникливий погляд.

- Ви знаєте, сьогодні ви мене засмутили.

Передчуття біди охопило мене.

- Я намагаюся ретельно берегти свою увагу від пліток. Але, на жаль, деякі все ж вимагають
мого втручання.

Так було з історією, в якій брали ви участь й один з кращих студентів нашого університету
Маркус Торо. Я
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повинна запитати вас: чи правда те, що між ним та молодшим сином герцога Ескаланта
сталася бійка через

вас?

Винувато опустивши погляд, я хрипнула:

- Так.

Важкий подих декана порушив паузу.

- Минулої п'ятниці вас бачили не тільки студенти, але й викладачі у вельми компрометуючій й
недвозначній

ситуації з участю того ж Віктора Ескаланта. Я бачу, ви розумієте, про що йде мова і ваша
відповідь така ж?
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- Вірно.

- Знаєте, що спільного в цих непривабливих моментах?

- Ні, – не в силах відірвати погляд від відблисків сонця на її столі, казала я.

- Вони відбувалися на території нашого навчального закладу. Одного з кращих в Європі,
найдавнішого в країні

і з кришталево-чистою репутацією.

Повисла пауза, що майже здавила мене напругою.

- Мене виключають? – втерши сльози, прошепотіла я, не дочекавшись продовження.

- Ні, сеньйорита Бронських.

Я різко підвела погляд на декана.

- Ваше особисте життя не стосується ні викладачів, ні студентів. Але за умови, що воно
проходить поза

стінами нашого закладу. Зрозуміло, ваша успішність у навчальному процесі не повинна
жодним чином бути

порушена, – декан зробила паузу, не перестаючи тиснути на мене силою свого проникливого
погляду. - Ви

мені подобаєтесь, Злата. Ви дуже перспективна студентка. Подібних вам, ми просимо
залишитися й після

отримання диплома, але вже в якості викладача.

- Спасибі...- ошелешено пробелькотіла я.

Для мене це була найкраща похвала в житті.
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- Сподіваюся, ми з вами узгодили цей неприємний нюанс?

- Абсолютно.

- Тоді повертайтеся в аудиторію.

Не в силах повірити, що змогла витримати настільки важку розмову з не менш складним
співрозмовником, я

вилетіла з дверей деканату. Кілька разів вдихнула й видихнула повітря. Звичайно, дуже
приємно було чути

подібні слова з вуст такої людини. Навіть після натяків на мою розгульну репутацію. От
негідник Маркус!

Я йшла по стародавнім і пустельним коридорам, не перестаючи бурмотіти собі під ніс лайливу
лексику.

Проходячи повз організованою Адріаном виставки історичних пам'яток з часів існування
університету, я

ковзнула поглядом по експонатах за склом. Адже десь серед фотографій минулих випусків є й
Віктор.

Не втримавшись, я швидко пробігла очима по зображенню осіб колишніх студентів. Ну,
звичайно! Де ж йому

бути, як не на фотографії студентської футбольної команди. Ось він тримає кубок університету
з якимось

хлопцем. Чорне й вологе від поту волосся розсипалося по лобі, білозуба посмішка з ямочками
на щоках та

палаючий погляд. Ах, чорт візьми!..

Озирнувшись по сторонах, я швидко клацнула камерою мобільного, закарбувавши собі на
пам'ять зображення

тріумфуючого Ескаланта.

Тепер на заняттях мені буде набагато веселіше. Розглядаючи фото, що вийшло, я пішла далі.

Розділ 28

День третій. Моя кімната

Я затрималася в бібліотеці, щоб допрацювати до ідеалу свій проект. Віктор пообіцяв мене
забрати з

університету, тому я чекала його, вносячи у вже завершену роботу додаткові матеріали.
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Ну, ось він уже чекав мене на парковці перед центральним входом в УБ. Перевіривши свій
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зовнішній вигляд, я

поспішала на

зустріч до Віктора.

Він очікував на мене у своїй улюбленій позі.

- Ти такий офіційний!- наближаючись до нього, мовила я, захоплено дивлячись на Ескаланта у
темно-сірому

костюмі та чорній краватці.

Його губи розтяглися в ніжну усмішку, і він простягнув до мене руки:

- Не подобаюся?

- Навпаки, – ніяковіючи, тихо сказала я. - Навіть занадто.

Я побачила знайому зміну в ньому. Голос зашкалював спокусливими нотками, очі стали ще
темнішими й

посмішка зійшла з його чуттєвих губ. Але тільки він схилився до мене, я відвернулася та
зробила крок назад.

- Не тут. У мене можуть бути проблеми з-за моєї поведінки.

- Не зрозумів? – похмуро насупив брови Віктор.

- Я по дорозі розповім.

У міру нашого наближення до будинку тітки, мій переказ розмови з деканом Марино, підходив
до кінця.

- Я поговорю з цим університетським прищем! – стукнув кулаком по керму Віктор.

- Ну і додаси мені проблем. Не варто знову підливати масло у вогонь! Це породить нові
розмови, а гірше буде

тільки мені.

- Але я не можу залишити його безкарним! Як уявлю, що він... - Віктор, намагаючись вгамувати
свою лють,

голосно видихнув, прикривши очі

- Гей... – я торкнулася його м'якого волосся на скроні. – Хочеш зайти? Тітки немає вдома...

Прийом по відволіканню уваги від Маркуса спрацювала. Його очі враз засяяли, а на губах
заграла усмішка

Дон Жуана.

І ось ми вже входимо в будинок тітки, тримаючись за руки.
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- Отже,- діловито простягнув Ескалант, повільно проходячи по моїй кімнаті. - Апартаменти
Злати Бронських!

Тут ти спиш... Дуже миле ліжечко!

- Спасибі, йому приємно! – посміхнулася я, немов збоку дивлячись на свою кімнату.

Чисто прованський стиль. Все в пастельних тонах з бежево-персиковими відтінками. Ліжко,
туалетний столик,

велике вікно з квітковими шторами, поруч маленький диванчик з безліччю подушок і моя
навчальна зона: стіл

з ноутбуком, принтером, книгами та конспектами.

- Тут ти читаєш... Робиш уроки... Тут твій гардероб... Ага! А в цьому комоді ти зберігаєш свою
білизну? – він

потягнувся до верхнього ящика.

- Е-е-е, не треба тобі туди заглядати!

Через секунду я вже стояла між Віктором і своєю схованкою жіночих штучок.

- Як я вгадав! Круто? – криво посміхнувся він.

- Як завжди.
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Віктор провів долонею по моєму волоссю, пропускаючи пасма крізь пальці.

- А як, щодо приват-показу?

- Що ти маєш на увазі?

Ескалант наблизився до мене в щільну, перевтілюючись у свою звичну роль спокусника.

- Ну-у-у, влаштуєш мені демонстрацію своєї білизни. Легкий стриптиз.

Віктор, ледь торкаючись мене, провів пальцем, немов креслив невидиму лінію від моїх губ, шиї,
торкнувся

трикутного вирізу мого реглана на грудях і зупинився на животі.

Різко підняв очі до мого обличчя, він додав:

- Але тільки коли ми перейдемо на новий рівень.

А я, замислювалася про «новий рівень» тепер все частіше...

Облизавши пересохлі губи, я спробувала привести свої почуття у нормальний стан. Хоч це було
на грані

фантастики, коли поруч знаходився цей хлопець з очима кольору шоколаду.
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- Я подумаю, – хрипнула я.

Ескалант підштовхнув мене зробити кілька кроків назад, поки я не відчула край свого ліжка.
Під його

натиском опустилася на нього.

Віктор навис наді мною. Знайоме гіпнотичне безсилля опанувало мою свідомість і я, подавшись
його натиску,

лягла на спину поперек свого ліжка. Ескалант уперся на свої руки.

- Попустуємо? – шепнув він, схиляючись до мене все ближче.

- Якщо тільки трішечки... - пробурмотіла я, вже поринаючи в передчуття насолоди від його
поцілунків.

Посмішка досвідченого спокусника розтягла його губи. Віктор поцілував мене, спочатку ніжно,
потім, немов

набираючи обертів на рівні пристрасності, все сильніше і сильніше опановуючи мої губи.
Цілуючи його у

відповідь, я пригорнулася до нього, обійнявши за шию й насолоджуючись його ласками,
ароматом, що

походить від Ескаланта...

Він забрав мої руки від себе й утримував їх, біля моєї голови. Перервавши наш запаморочливий
поцілунок, він

почав цілувати мою шию і наблизившись до вуха, прошепотів:

- Хочу, щоб кожен раз лягаючи на цю постіль, ти згадувала мене...

Так і буде. Я була в цьому впевнена. Його присутність у цій кімнаті та ласки на моєму ліжку,
змінили моє

оточення назавжди. Тепер асоціація з ним буде мене переслідувати. Але як же приємне було це

переслідування!..

Він підняв мій реглан, оголюючи живіт і не спускаючи з мене очей, спустився нижче. Його
ніжні губи стали

торкатися моєї шкіри, яка тут же покрилася мурашками. Він оголював мене все вище й вище,
одночасно

покриваючи поцілунками.

- Ти ідеальна, крихітко... - з легкою хрипотою прошепотів він, цілуючи мої груди в білому
ліфчику, що важко

здималися.
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Не знаю, як би далеко я могла дозволити зайти Ескаланту в його «пустощах», якби не
задзвонив мій

мобільний.
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Моя свідомість вмить повернулася до мене, коли я почула мелодію дзвінка - це був рідкісний
випадок, коли зі

мною хотів поговорити мій батько поза покладеного терміну.

- Я повинна відповісти! – різко вивільнилася я й кинулася до телефону.

Під пильним та незадоволеним поглядом Ескаланта, я спробувала врегулювати своє дихання й
натиснула на

кнопку «відповісти»

- Так, тату! – стримано відповіла я.

- Привіт, дочка! – пролунав втомлений, але звично діловий голос батька. – Як справи?

- Все в порядку. Звіт по карті я скину сьогодні, вибач за затримку. Почалося навчання і я трохи
завантажена.

Я відчувала на собі погляд Віктора.

- Добре. В університеті все в порядку? Як Тесса?

- Усі як завжди.

Голос батька був незвично напружений.

- Як дома? – запитала я.

Я почула важкий подих батька. Моя підозра посилилася.

- Важко. Але, нічого серйозного. Радий, що у тебе все в нормі. Чекаю звіт сьогодні. Тітці привіт.
До побачення,

дочка.

- Бувай, тату. . - але мені у вухо вже лунали гудки.

Я зітхнула. Незрозуміла образа накотила на мене, я проковтнула клубок сліз. Так було завжди,
після чергового

батьківського дзвінка.

- Злата? – покликав мене Віктор, і я відчула спиною його наближення.

- Пробач, - не обертаючись, мовила я, намагаючись взяти себе в руки. – Мені необхідно було
відповісти.
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- Я все розумію. Тобі не потрібно вибачатися.

Проморгав раптові сльози, я крадькома змахнула все

ж одну, що ковзнула по щоці й повернулася до нього, з

чимось подібним до усмішки.

- Ви з батьком не дуже-то близькі, вірно? – обережно запитав Ескалант, погладивши мене по
обличчю.

- Вірно, – видихнула я.

Віктор сів на мій диванчик та притягнув мене до себе на коліна.

- А що за звіти ти йому надсилаєш?

- На що я витрачаю гроші.

Він відкинув пасмо мого волосся за плече.

- Ти через мене не встигла його доробити? – здогадався Віктор.

Я кивнула головою.

- Але про мене ти йому не казала? – обережно запитав він.
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- Ні, звичайно! – побачивши, що він спохмурнів, я схаменулася. – Причина не в тобі... Просто,
він би не

дозволив... нам зустрічатися. Він не хоче, щоб мене щось пов'язувало з Іспанією, крім тітки та
навчання. На

відміну, від самої тітки.

Я усміхнулася.

- Чому?

Пересмикнувши плечима, я уникала погляду Віктора.

- Тому ти не з ким не зустрічалася? – здогадався той.

- Так. Він поставив мені умову. Інакше він забере мене додому.

- А чому зі мною стала?

Я закусила губи, ніяковіючи.

- Не встояла.

Ескалант повернув моє обличчя до себе й чекав, коли я подивлюся на нього.
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- Як же я радий цьому! – з задоволеною посмішкою зізнався він. – Але все ж батькові
доведеться сказати.

Інакше він може дізнатися про це з преси.

- Він не читає світську хроніку.

Віктор насупив брови й перестав усміхатися. Неймовірно, він наполягає, щоб я розповіла про
наших

відносини своєму батькові!

- Тато може розсердитися і відвезти мене...

- Латті, - перебив він мене та зловив мій погляд. – Я не дозволю йому. Тепер, ти моя.

У мене навіть голова закрутилася від цього тону.

- Добре. Я розповім батькові, як випаде нагода.

Він кивнув. Настала пауза. Я не могла викинути з голови підозрілий настрій батька.

- Чому у вас такі стосунки? – порушив мої роздуми Ескалант.

Я знову відчула, що наближається клубок сліз і образи. Це була болюча тема для мене.

- Просто він один з тих батьків, які не люблять своїх дітей.

Це було важко сказати вголос.

- Так було завжди?

- Ні, здається... Коли була жива мама, ми частіше спілкувалися. Іноді, навіть весело було! – я не
встигла

змахнути сльозу і вона впала на мої складені руки. – Мама була тією ниточкою, яка пов'язувала
нас. А коли її

не стало, він став зовсім чужим. Часом мені здавалося, що він мене звинувачує у її смерті...

- Латті, - ніжний голос Віктора, прорвав мною стримувану стіну сліз, і вони ринули потоком. –
Крихітко...

Ескалант обійняв мене, погладжуючи по спині й руках.

- Коли я був хлопчиськом, у мене була найбільш часта дитяча мрія – мати цуценя, – заговорив
Віктор. – І

одного разу, на мій восьмий день народження, батьки мені подарували маленького лабрадора.
Моєму щастю не

було меж! Я назвав його Чаком і проводив з ним весь вільний час...
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Я усміхнулася, уявивши красивого чорнявого хлопчика, з ямочками на щічках й чорними
густими віями

обрамляють величезні темні очі.

- ... Особливо я любив грати з ним на одній з найкрасивішій в світі галявині, недалеко від
будинку. Це було

наше таємне місце з Себастьяном і Чаком. Ми тікали туди нишком з уроків, зберігали свої
скарби, літали на

велосипедах... Чак прожив півтора року, а потім помер. Для мене це було страшним ударом.
Дуже сумував. Але

більшу біль мені завдавали нагадування про мого друга: його нашийник, м'яч, який він любив
гризти й навіть

місця, де ми часто грали. У тому числі й та полянка. І знаєш, що я зробив?

- Що? – з почуттям жалю запитала я, піднявши до нього обличчя.

Ескалант дивився вдалину, поринувши у спогади та погладжуючи мою руку.

- Я позбувся від усіх тих речей. І навіть перестав бувати в місцях, які асоціювалися в мене з
Чаком. Так мені

було легше пережити цю втрату.

- Мені дуже шкода... - прошепотіла я, поклавши голову назад йому на груди.

- Батько дуже любить тебе, – як мораль своєї історії, підсумував Віктор. – Просто кожен раз,
коли він дивиться

на твоє обличчя або чує твій голос, він згадує твою маму, свою дружину. А це дуже важко. Він
вибрав не той

спосіб боротьби зі своїм болем, як і я колись. Не можна відмовлятися від тебе. Він зрозуміє це,
ось побачиш.

Зворушена його підтримкою, я піддалася спокусі і поцілувала, на хвилинку торкнувшись
хвилюючих мене губ.

- Спасибі, – прошепотіла я, обіймаючи Віктора.

- Не за що, крихітко.

Ми обіймали один одного, насолоджуючись цим.

- Мені пора, Латті, – тяжко зітхнув Ескалант. – Купа роботи чекає на мене. Проводиш?

Розділ 29

День шостий. Штучність
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У Віктора з'явилося дуже багато турбот з новою посадою, а відповідальність зашкалювала. Але
все ж він

знаходив час, щоб зателефонувати або написати мені повідомлення. Це було дуже приємно для
мене й нове

для нього,в чому він зізнався.

Я не відчувала землі під ногами. Постійно посміхалася, навіть на парах. Зміна не пройшла
непоміченою для

оточуючих.

Адріан був як завжди скептичний. Постійно нагадував мені про колишні пригоди Віктора,
розповідав про його

«попередніх подружок на одну зустріч», навіть кидав посилання на їхні сторінки в соцмережах.

Мене це страшенно виводило з себе, і ми сварилися. На допомогу приходив оптимізм Марії.

Вона замріяно зітхала, голосячи, коли ж зустріне своє щастя зі зростом не менше ста
вісімдесяти сантиметрів,

ну і... ще якимись іншими достоїнствами.

Тітонька була нейтралітетом. Вона раділа за мене, але все ж деколи прослизали
попереджувальні фрази або

стурбовані погляди.

Університетські пліткарі копалися в моїй біографії. Відносини з Віктором Ескалантом зробили
мене надто

популярною. Навіть розмови про пригоди й переваги Маркуса відійшли на другий план.
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До речі, Віктор все ж поговорив з ним. Коли і як, я так й не дізналася. Одного разу, самий
стильний хлопець

нашого університету підійшов до мене, коли я сиділа на перерві в дворику з Ейдом і Марі.
Намагаючись

говорити якомога голосніше, він попросив у мене пробачення та залучив ще більше уваги до
мене.

Проковтнувши шматочок шоколадного маффіна, який відкусила перед його появою, я видавила
з себе

примирливу фразу. Збентежені ми з Марі й незворушний Ейд дивилися, як

король всього університету

видаляється з високо піднятою головою.
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Здогадавшись хто вплинув на нього, я написала Віктору питанням, що ж він зробив. Через
хвилину Ескалант

надіслав відповідь: «Я сказав йому, що ти – моя».

Моє невдоволення з приводу порушеної обіцянки Віктора не встрявати в наші університетські
конфлікти

вмить зникло. І я розпливлася в зворушеній посмішці, відчувши себе зацукрованим медом,
який повільно

становиться рідким на водяній бані.

Після опублікованій низці наших з Віктором фото, на мою сторінку у «Фейсбуці» стали
зсипатися загрози від

збожеволілих прихованих та явних фанатів мого хлопця. Мене, людину звиклу до скромності та

непопулярності, це дуже турбувало. Особливо, коли я все же читала деякі повідомлення. Довго
не думаючи, я

переадресувала всі надіслані мені загрози на електронну адресу Ескаланта підписавши: «Це
ціна за

задоволення бути з тобою». А потім обмежила доступ до своєї сторінки. Принаймні, там мене
вони дістати

вже не могли.

Ось від студентів я так просто захиститися не могла. Я ловила на собі погляди, обривки фраз
долинали до моїх

вух. Може, звичайно, говорили не про мене і все це плід фантазії. Так буває, коли надто гостро
сприймаються

пересуди оточуючих.

Не дивлячись на домовленість з місцевою пресою, мене все ж дошкуляли й журналісти. Віктор,
сказав, що

довго це тривати не буде, просто необхідно дотримувати звітність.

Батькові я так й не зважилася сказати. Частково, я боялася. Що в гніві він забере мене з
Іспанії. А також, через

загострену політичну обстановку в моїй рідній країні. Я простежила новини, написала про свої
переживання

батьку. Але він відмахнувся від мене. Як завжди.

***

Середина вересня радувала нас теплими днями та ясним небом. Хоча зрідка видавалися дощові
дні. Саме
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таким занадто вологим і був ранок четверга.

Кутаючись у затишний білий кардиган, я вийшла з авто Марі. Подруга запропонувала мені
руку й місце під

широким укриттям її стильної парасольки з колекції Діор. Так ми влилися в потік студентів, що
прямує до

центрального входу в наш гуманітарний кампус.

- Я все ж сумніваюся, чи варто мені йти не готовою до професора Перальте! – невдоволено
бурчала Марія.

- Треба було не відволікатися на Ксав'єра, а вчити «Теорію перекладів»! – усміхнулася я.

- Ха! Я ж не ти. Як так можна - одночасно і вчити, і базікати з Ескалантом.

- Ми вчора не розмовляли зовсім, – засумувала я.

І це була правда. Ми не бачилися вже два дні. Тільки зідзвонювалися й переписувалися.

Мій телефон завібрував, але я не ризикнула відповідати під дощем. Ми вже були майже біля
входу, коли я

почула знайомий клаксон й обернулася. Моє серце підскочило, коли я побачила червону «Де
Томазо».

- Дивіться-но, - з'єхидничала Марія, простеживши за моїм поглядом. – І кого ж вона вибере:
зануду професора

або хлопця на червоному спорткарі?
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- Я зараз! – я проігнорувала зауваження подруги і, відібравши у неї парасольку, попрямувала до
Ескаланта.

- Довго ж ти думала! – почула я невдоволення подруги.

Але всі мої думки були зайняті Віктором, який вже вийшов з автомобіля й мокнув під дощем.

Може щось сталося? Перебирала я в голові всі можливі обставини, що змусили його з'явитися
тут так раптово.

Я підійшла до Ескаланта, як завжди, ідеального - у коричневій сорочці і чорному костюмі.

- Привіт! Щось трапилося? – стурбовано вдивлялась я в його шоколадні очі.

- Так, – серйозно мовив він. - Я скучив.

Я полегшено посміхнулася. Ця чоловік зачіпав струни мого серця та створював мелодію.

- Це дуже мило, але мені вже час на заняття... - я швидко озирнулась й коротко поцілувала
його в губи.
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Віктор у раз пожвавився і утримав мене, обійнявши за талію.

- Тоді я вкраду тебе! – шепнув він мені в губи, поцілувавши у відповідь.

Відчуваючи, що зараз погоджуся, я насилу відхилилася від нього.

- Вікторе, ми порушуємо правила!- намагалася повернути його до розсудливості. – Ти, до речі,
теж

запізнюєшся на роботу.

- У мене вільний графік.

Він продовжував тягнутися до мене.

- Значить, тобі пощастило – у тебе не будуть віднімати бали за запізнення! – ухиляючись від
його губ, я

отримала поцілунок в скроню.

- Побачимося сьогодні? – неохоче відпускаючи мене, запитав він.

Я посміхнулася:

- Я подзвоню.

- Буду чекати, крихітко! – спокушаючи мене темним поглядом, мовив Віктор.

І я швидким кроком попрямувала на лекцію, що вже почалась.

Даремно я намагалася зосередитись на навчанні. Всі мої думки були про гарячого Віктора
Ескаланта. Все

частіше й частіше, я замислювалася про наступний крок у наших стосунках. І з кожним разом
я все більше

переконувалася у своїй готовності зробити його.

Опинившись вдома, я швидко приготувала всі домашні завдання на завтра й стала готуватися
до побачення з

Віктором.

Одягнувши одну зі своїх улюблених суконь - бежеву й мереживну. Накинувши зверху коротку
джинсову

куртку й розпустивши волосся, я вийшла на зустріч до Ескаланта.

Його погляд змушував мене палати зсередини. Хіба це можливо? І хіба може хтось більше
подобатися мені,

чим цей чоловік? Серце підказувало мені, що щось подібне можна випробувати лише раз в
житті і лише до

одної людини. У моєму випадку - це був гарний хлопець з очима кольору чорного шоколаду.
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Ескалант, одягнений у молочного кольору светр і коричневі джинси, виглядав, як тільки що
ожила фотографія

з модного журналу.
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Кілька миттєвостей, ми просто дивилися один на одного, стискаючи руки.

- Ти красива! – видихнув він.

Тільки один його голос можна закохатися...

- Але не так як ти, – я почервоніла.

На його обличчя, раптово лягла тінь. Він засумував. Торкнувшись мого обличчя, Віктор
стримано поцілував

мене в губи.

- Це лише моя обкладинка. Всередині я не такий...

Я задумалася над його дивними словами, поки ми їхали в кав'ярню. Дощ припинився, з-за
хмаринок виповзло

ліниве вечірнє сонечко.

Я насолоджувалася цією ситуацією. Відкинувшись на спинку свого сидіння, я дивилася на
точений профіль

Віктора, який так невимушено вів автомобіль. Він був дуже сексуальним в цей момент. . Хоча,
коли було

інакше?..

Зазвучала пісня «Bad» Майкла Джексона і я посміхнулася.

- Що, крихітко? – помітив він, відволікаючись від

дороги.

Моя посмішка стала ширше:

- Ця пісня нагадує мені тебе.

- Правда? - здивувався Віктор, зупиняючи машину і повертаючись до мене. – Так значить, я
поганий?

- Ну-у-у, в якійсь мірі, так! – я насолоджувалася його поглядом. – Я навіть її на твій дзвінок
поставила.

Віктор звузив очі і схилився до мене.

- «Who's bad?» – з легкою хрипотою в голосі промовив він під пісню.
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Ніби підтверджуючи той імідж, про який співав поп-король, він притягнув моє обличчя до себе
і зухвало

поцілував.

Сидячи в затишному кафе на березі моря, ми насолоджувалися товариством один одного і
прекрасним

заходом. Він ніжно тримав мої долоньки, погладжуючи їх пальцями, іноді торкався до них
губами.

Віктор якось загадково подивився на мене, зробивши паузу.

- У мене невеликий сюрприз для тебе! – трохи зніяковівши, мовив він, і поліз у задню кишеню
джинсів.

- Віктор Ескалант ніяковіє? – пожартувала я.

- Все ніяк не звикну до цього почуття, – зізнався він і поклав переді мною чорну оксамитову
скриньку.- Це для

тебе.

Мені було дуже ніяково. Повільно потягнувшись до коробочці, я відкрила її. У променях
призахідного сонця

поблискували золоті сережки прикрашені розсипом каміння. Вони були прекрасні...

- О, які вони гарні! - прошепотіла я, провівши пальцем по їх округлому рельєфу.

- Проїжджав повз ювелірного і не встояв,- зізнався Ескалант.- Вони схожі на тебе.

- На мене? – здивувалася я, піднявши очі на незвичного Віктора.

Він скуйовдив пальцями волосся.
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- Ну так, - кинув він на мене свій погляд. - Я тебе бачу. Витонченою, сяючою, без награних
почуттів...

Я була настільки зворушена його словами, адже вони були набагато цінніше, ніж подаровані
прикраси.

- Це... - я не відразу знайшлася, що сказати у відповідь. – Спасибі...

Коли зовсім стемніло, він повіз мене до себе додому. Там мене чекав ще один сюрприз,
пообіцяв Віктор.

Поїздка в ліфті, була традиційно використана з користю – ми цілувалися. Але ми приїхали не на
його поверх, з

подивом зауважила я. А коли стали підніматися вгору по сходах, я здогадалася, що ми йдемо на
дах.
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- Я хотів тебе запросити в один з кінотеатрів, - посміхався мені Віктор, відкриваючи переді
мною, крайню

двері цієї висотки в дванадцять поверхів. – Але вже не сезон, тому я влаштував кіносеанс,
тільки для нас двох.

Моя щелепа мимоволі відвисла, коли я ступила на дах будинку. Скрізь горіли свічки,
величезний телевізор

стояв біля одного з краю покрівлі, біля нього - великий диван з купою подушок і столик з
попкорном і

напоями. А оточував всю цю романтику вид нічний Барселони – вогні, лінія горизонту з
вузькою смугою моря

і червоного, майже згаслого заходу. .

- Віктор... - видихнула я, - у мене немає слів.

Він підійшов зі спини і поклав руки мені на плечі:

- Сподіваюся, з-за того, що тобі подобатися? – прошепотів він, цілуючи мене в волосся.

Я обернулася до нього і, вставши навшпиньки, поцілувала його губи. Ескалант застогнав і з
силою притиснув

мене до себе, повертаючи поцілунок.

- Я думала, ти... іншого! – прошепотіла я, купаючись пальцями в його волоссі.

- Ти робиш мене краще, – серйозно сказав він, дивлячись на мене очима, що в вечірньому світлі
здавалися

зовсім чорними. – Я тільки намагаюся бути гідним тебе.

- Чому ж ти вважаєш, що тобі потрібно старатися? – щиро дивувалася я.

Він торкнувся моїх губ легким поцілунком і посміхнувся:

- Приступимо до перегляду?

- А що за фільм?

Ми влаштувалися на дивані. Я напівлежала в обіймах Віктора, під теплим пледом. Він годував
мене

попкорном, а я поїла його колою. Ми дивилися чуттєве кіно «Вікі. Христина. Барселона». Я
вдихала одного

аромат парфуму Віктора, насолоджуватися яким тепер могла собі дозволити. Напевно, в той
вечір, я відчувала

себе по-справжньому щасливою.
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Ну і, звичайно ж, ми цілувалися. Багато-багато. Мені подобалася його реакція на мої дотики.
Коли наші

поцілунки підходили до майже незворотної межі, він сам зупинявся. Я бачила, як він тремтів,
відчувала його

важке і часте дихання, чула прискорене серцебиття...

- З кожним разом мені все важче зупинитися, – пробурмотів він, мені в губи.

Я дивилася на його гарне обличчя і зізналася сама собі, що мені зовсім не хочеться, щоб він
робив це. Хіба

можливі сильніше почуття, ніж ті, що викликає в мені Віктор Ескалант?..

- Дай мені ще трохи часу, – прошепотіла я, проводячи пальцем по його нижній губі. – Я вже
майже готова.

Глава 30

День восьмий. Бійка
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Подарунок Віктора я одягла у той же вечір і не знімала з тієї пори. Звичайно ж, помітили всі!
Вислухавши купу

комплементів з жіночої сторони моїх близьких людей, я не здивувалася байдужою реакції
Адріана. Це було не

варте його уваги.

Він був затятим фанатом серії книг про Шерлока Холмса і прихованим любителем екранізації
ВВС «Шерлок».

Він вважав, що його мозок, чертоги, в якому все по поличках. І не варто забивати ці полички не
потрібною і

корисною не для нього інформацією. Ні, звичайно, він не був консультантом місцевої поліції.
Адріан був

студентом, який все ще шукав свій майбутній життєвий шлях.

У суботній вечір ми з Віктором вирушили в один з найкрутіших клубів Барселони «Sutton Club».
Це найбільш

улюблений заклад Марі і Ейда, тому я ні разу там не була. А таким воно було з-за своєї
репутації – самого

популярного і престижного клубу. Його відвідувачі - найкрасивіші, гламурні і успішні жителі, і
гості міста. В

такому клубі відчуваєш свою ущербність.
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Звичайно ж, цього друзі не визнавали. Це лише мої здогади про їх неприязнь. Вони говорили,
що там, окрім

найсуворішого фейс-контролю зовні і стомлюючого пафосу всередині – нічого цікавого немає.
Навіщо стояти

в черзі, в надії потрапити у цей клуб, адже зв'язками і впливом на охорону не натиснути, якщо
можна

потанцювати на більш доступному танцполі? Так як я була не особливо затята прихильниця
такого виду

відпочинку, мені було абсолютно все одно, куди

мене ведуть мої друзі.

На цей раз Марі і Адріан відмовилися від пропозиції піти в «Sutton Club». Хоча, у мене були
підозри, що

подруга дуже хотіла потрапити туди. Але, принципи виявилися сильніше бажання танцювати.
Тому ми з

Віктором вирушили туди в компанії Ксав’єра і Хоакіна.

Я особливо ретельно вбралася. Хоча на зустріч з ним, я завжди так робила. Простудіювавши
мережу Інтернет,

я дізналася, що дуже суворі охоронці відмовляють у проході не тільки нетверезим, агресивним
гостя, але і ще,

якщо вони, на їх думку, одягнені не стильно.

Звичайно, я не могла дозволити собі купити сукню від Дольче або Шанель. Тому, довелося
задовольнятися...

підробками. Але про це тс-с-с!

Вибрала я сукню-бюстьє з відкритими плечима, кольору слонової кістки, чудово йшло до мого
золотистого

засмаги. Один мінус все ж таки був – вже дуже вузька і коротка було платтячко. Але того
вимагав даний

випадок вилазки в гламурний світ. Каблуки, клатч в тон, і волосся, укладене в легкі локони на
одну строну, що

доходили мені до талії.

Віктор заїхав за мною на «Де Томазо», близько одинадцятої вечора. Його біла сорочка була
розстебнута на

кілька верхніх гудзиків. Підсукані рукава відкривали засмаглі передпліччя і шкіряний ремінець
елегантних
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наручних годин. Чорні штани на довгих струнких ногах і чорні туфлі довершували його образ.
Як же просто,

але до чого ж надзвичайно!

З погляду, я зрозуміла, що він в захваті від мого вбрання. Очі горіли, руки занадто сильно мене
стиснули, а

губи довше затрималися на моїй вилиці – тітонька була на своєму звичному спостережному
пункті - біля вікна.

- Ти супер, крихітко! – прошепотів він мені на вухо, відкриваючи дверцята автомобіля переді
мною.

Ми запізнилися до призначеного часу зустрічі біля входу. Про що повідомляли численні
дзвінки від його

друзів, поки ми цілувалися в машині за рогом, поряд з клубом. Але відсторонитися один від
одного вимагало

чимало наших сил...

Нарешті, ми вийшли з автомобіля, і Віктор кинув ключі паркувальникові. Взявши мене за руку,
він провів повз

черги охочих потрапити в клуб, які дивились заздрісними поглядами. Охорона, яку я
побоювалася в глибині

душі, з поклоном відчинила перед нами двері, що веде в «Sutton Club».

Я посміхнулася тієї легкості, з якою ми зробили це. Адже в голові у мене були ганебні картини,
як сек'юріті

відмовляється мене пропускати через мій відстійній зовнішній вигляд.

129

Віктор обійняв мене за талію, оглядаючи залу в пошуках, очевидно, друзів. Через мить ми
попрямували,

судячи з огородженням й зовнішньому вигляду, у vip-зону, де нас чекали хлопці.

У подібному місці, приклад розкоші та гламуру, я була вперше. Кремові дивани, барна стійка,
підлога й стелі

витончено підсвічувалися. Величезний танцпол, на якому вже запалювала місцева «золота
публіка».

Наш столик був під ексклюзивним інтимним світлом, з м'якими кріслами та скляним столом.

- Ну, нарешті! – вигукнув Ксав'єр, штовхаючи Хоакіна і вказуючи в нашу сторону.

- Ого! – захоплений погляд Хоакіна ковзнув по мені. – Тепер зрозуміло, чому запізнилися!
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Я, зніяковівши, посміхнулася. Віктор ближче притягнув мене до себе, ніби демонструючи свою
владу.

- Слюні підберіть, друзі! І очима скромніше, будьте люб'язні! – жартівливо, але з небезпечними
нотками сказав

Ескалант допомагаючи мені сісти і розташувавшись поруч.

Хоакін заусміхався і примирливо підняв руки.

- А решті ти також будеш погрожувати, Вік? – підморгнув мені Ксав'єр.

Віктор насупив брови, даючи зрозуміти, що дана тема жартів йому не по душі. Взявши мою
руку, він міцно

стиснув її.

І не встигла я отримати задоволення від його висловлювання, як він різко повернув моє
обличчя до себе і

вп'явся в мої губи владним і пристрасним поцілунком.

З боку друзів почулися вульгарне посвист й такі ж самі вигуки.

Ескалант відпустив мене. Я намагалася не піддавати увазі, як мене вибив з реальності цей
поцілунок, і часто

закліпала віями.

- А ти, - Віктор загрозливо тицьнув у Ксав'єра пальцем, - не смій мене так називати. В останній
раз

попереджаю!

- Ти мене теж поцілуєш?! – засміявся той. – Добре-добре! Зрозумів я!

Так, за жартами, веселою розмовою і смачними коктейлями, ми проводили час. Тільки от
Марія, постійно

писала мені, вимагаючи звіту про події. Спочатку я відповідала відразу ж, але варто було мені
відволіктися від

листування з нею, як вона тут же дзвонила.

Першим не витримав Віктор і взяв з моєї руки мобільний, а натомість легенько торкнувся
губами моїх пальців:

- Сьогодні, твою увага тільки моя.

Я побачила, як він відключив телефон і поклав собі в кишеню штанів.

М-да, Марі прийде в сказ. Ну що ж! Сама винна. Треба було йти з нами.

- Ходімо потанцюємо? – шепнула я Ескаланту і той розплився в задоволеній усмішці.
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Останній раз ми танцювали з ним в «Сальса Барі», згадалося мені. Тоді я ще боялася зізнатися
собі в почуттях

до Віктора. Зараз же немає ні страху, ні сумнівів. Є тільки я, він і щось чарівне, неповторне між
нами.

Хімія, магія, може кохання... Все частіше я думала про своїх почуття до Ескаланта.

Його гіпнотизуючий погляд блукав по мені, змушував тремтіти від чуттєвості, що надходила від
його тіла. Я

хотіла розчинитися в ньому, бажала відчути його руки на своїй не прихованої одягом шкірі...

- Я залежний від тебе, крихітко... - голос звучав хрипко і дуже відверто.
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Ми танцювали й танцювали, насолоджуючись один одним, дражнячи та вичікуючи, коли стане
просто

нестерпне бажання.

Раптом Віктор, всього на мить, відірвавши від мене очі, подивився кудись поверх моєї голови.
Зміна в його

обличчі, змусила мене простежити за його поглядом, і я побачила Себастьяна у нашого
столика.

Брати як-то занадто серйозно дивилися один на одного, поки старший Ескалант ледь помітно
кивнув в

сторону, даючи зрозуміти, що є якась розмова. І судячи з його похмурому вигляду -
невідкладна.

- Я зараз, крихітко! – Віктор проводив мене до столика, а сам пішов разом з братом, який сухо
кивнув мені.

Я простежила за ними поглядом. Вони вийшли через якісь двері, мабуть, на вулицю.

- Як поживає Марія? – запитав мене усміхнений Ксав'єр, який становив мені компанію за
столом.

Я здивовано перевела на нього погляд, і мить

намагалася вникнути в суть його питання, так як мене все ще

дошкуляв цей дивний погляд Себастьяна.

- Марія? О, все в порядку! Шопінг, спа, іноді навчання - все як завжди! - я зам'ялася, згадавши,
що зараз і

можна їй набрати...

- Мій телефон! – раптом похопилася я, - Я на хвилинку.
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Обдарувавши Ксав'єра посмішкою-вибачення, я попрямувала в бік дверей, за якими сховалися
брати.

Мої здогади були вірні – вони і справді вийшли через запасний вихід. Опинившись на вулиці, я
завмерла,

почувши розлючений голос Себастьяна та роздратований Віктора.

Вони стояли недалеко від мене, на безлюдній вузькій вулиці. Так були захоплені своєю
суперечкою, що я

залишилася не поміченою.

- Що ти робиш, негіднику?! – кричав старший Ескалант, немов шуліка, нападаючи на свого
брата.

Віктор, не звертав увагу на Себастьяна, і спробував піти від нього. Але той не вгамовувався і,
різко

розгорнувши його до себе обличчям, з силою штовхнув руками в груди:

- Я питаю тебе, дурня, що ти накоїв?! – закричав він.

- Не втручайся - це не твоє діло! – вторив йому Віктор, з силою вдаривши його по руках, щоб
той відпустив

його сорочку.

- Ну, вже ні! Ти занадто далеко зайшов у своєму егоїзмі! – тицьнувши в нього пальцем, кричав
Себастьян.

- Не тобі мене судити! Давно став таким правильним?! – глузливо відповів Віктор.

Себастьян немов з ланцюга зірвався і, розмахнувшись, ударив Віктора кулаком в обличчя. Від
чого я

скрикнула, але мій голос потонув у гнівному вигуку Себастьяна:

- Я б ніколи не опустився до такої підлості!

Віктор сплюнув кров і кинувся на брата. Зав'язалася бійка, я закричала й кинулась до них. Але
мене

випередили, раптово з'явилися Ксав'єр і Хоакін.

Вони з чималим трудом розняли забіяк Ескалантів і відтягнули їх по різні боки.

Я підбігла до Віктора, його збожеволілий погляд зосередився на мені і він перестав пручатися.
Він став

виглядати дуже наляканим.

- Пусти вже мене! – струсив з себе Себастьян друга Віктора. – Я спокійний!
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Я обернулася до нього, випромінюючи гнів і лють:

- Що на вас найшло?!

- Латті, не треба!.. – молив Віктор. - Себастьяне, ні!.. Будь ласка, брате!

Я здивовано переводив погляд з одного на іншого. Підозрілі були не тільки брати, але й Ксав'єр
з Хоакіном

теж. Я побачила нежартівливий переляк Віктора, винні обличчя його друзів і жорстоку
перевагу над ними

Себастьяна.

- Я попереджав тебе, – мовив Ескалант старший, дивлячись на мене. – Потрібно було
прислухатись моєї

поради.

І він швидко пішов до входу в клуб, обійшовши мене стороною.

Збита з пантелику, з важким передчуттям чогось поганого, я повернулася до Віктора. Ксав'єр і
Хоакін, мовчки,

залишили нас.

Я вичікувально дивилася на свого хлопця з розбитої у кров губою і розпатланим волоссям. Він
важко дихав і

похмуро дивився на мене з-під лоба.

- Тобі треба в лікарню, – мій голос звучав напружено.

- Дурниці, – відмахнувся той.

- У тебе кров.

Тремтячою рукою я дістала зі своєї сумочки серветку і підійшла до нього.

Віктор невідривно дивився на мене, поки я обережно витирала кров з його опухлої нижньої
губи.

Підозри, що в їх сутичці якось причетна я, не давали мені спокою. Я проковтнула і підняла очі
назустріч

погляду Віктора.

- Я додому хочу, – зізналася я.

Ескалант продовжував дивитися на мене, зсунувши брови.

- Я відвезу тебе.
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Взявши мою руку, він провів мене повз танцюючих людей, і ми вийшли з клубу.

Їхали мовчки. Настрій був зіпсований. Гнітючі думки мене дошкуляли.

- Чому ти не питаєш мене? – запитав Віктор, коли ми під'їхали до будинку тітки.

Я перевела на нього погляд.

- Якщо захочеш сам розкажеш. Якщо ж ні, значить, мене це не стосується.

Я побачила, як він болісно прикрив очі і поклав голову на сплетені руки на автомобільному
кермі. Його щось

явно турбувало...

- Зі мною щось не так? – несміливо запитала я, погладжуючи його понурену голову.

Його гірка усмішка потривожила тишу.

- Це я... жахлива людина!

Він різко підняв голову і відкинувся на сидіння.
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- Вікторе, ти лякаєш мене, – зізналася я, спостерігаючи за ним.

Ескалант подивився на мене довгим поглядом

- Я дуже боюся тебе втратити! – тихо сказав він.

- Чому ти вирішив, що можеш мене втратити? – боячись почути відповідь, запитала я.

Віктор зітхнув:

- Тому що, я не гідний тебе.

Єдине, що могло бути непрощенним для мене це...

- Ти... ти зрадив мене? – прошепотіла я.

Він знову усміхнувся:

- Я не бачу нікого, крім тебе... Ні, Злато, я не зраджував тебе.

Я ледве стримала зітхання полегшення.

- Але ти щось зробив погане?

- Так.

- Що?

Повисла напружена пауза. Я бачила, як в ньому боролися якісь почуття. Ніби він терзався
спокусою в чомусь
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зізнатися.

- Витрачав своє життя даремно, – нарешті сказав він.

Я зрозуміла, що не це він хотів сказати. Віктор, щось приховував. Те, що стосувалося мене.
Підозри і сумніви в

ньому порушували дану собі обіцянку – вірити йому.

- У той день, - почала я. – коли повірила в твою щирість, я дала собі слово. Ніколи не
сумніватися в тобі й

повністю довіряти.

Я подивилася в його очі, такі ніжні очі, що закохували в себе:

- Будь ласка, зроби так, щоб я не пошкодувала про це.

Він опустив погляд.

- Я... - зітхнув Віктор. – Я буду намагатися більше не робити помилок.

Він зробив явний акцент на слові «більше». Це не пішло непоміченим для мене. Ну що ж,
принаймні все, що

він зробив, залишилося в минулому. Значить, будемо жити сьогоденням та майбутнім.

Розділ 31

День десятий. Наступний крок

Коли щирість володіє почуттями це прекрасно. Шкода, що сучасні люди перестали бути
щирими. Не всі,

звичайно, але більшість.

В той час, я була однією з тих небагатьох особистостей, які уникали лицемірства та наївно
вірили в честь,

гідність, доброту, благородство...
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Я була щасливою. Немов відкрила вікно, впускаючи свіже повітря й сонячне світло в своє
життя. Я не жила, а

насолоджувалася. Заходом і світанком, сонцем і дощем.

Кожним новим днем, адже в ньому мене чекала

зустріч з Віктором.

Сьогодні неділя. Але не звичайна... Вона було вирішальна для мене. Вірніше для нас. Я
зважилася стати
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іншою, подорослішати і закрити двері в дитинство. Назавжди.

У цю ніч, після вечірки на честь дня народження Хоакіна, я готова була залишитися з Віктором
до ранку.

Серце йому я віддала, прийшов час віддати й тіло.

Я одягла довгу сукню ніжно-лимонного кольору в грецькому стилі, з відкритим плечем. Я
знала, що Віктору

подобається, коли моє волосся розпущене, тому вирішила йому догодити.

Тітка повідомила мені про прибуття Ескаланта. Я востаннє глянула на своє відображення.
Цікаво, чи буде

помітна зміна в мені?..

Тітонька була трохи стурбована. Ясна річ, вона замінила мені і матінку, і близьку подругу.
Звичайно, я

розповіла їй про свій намір. Тесса відмовляти мене навіть не думала, адже я вже не дитина ні
за віком, ні за

розуму.

Я обняла й поцілувала її в щоку, перш ніж вийти до Віктора, який чекав мене біля чорного
лімузина.

Коли ж я звикну до його досконалого вигляду? Коли моє серце перестане підстрибувати при
зустрічі з ним? Я

зможу коли-небудь залишитися спокійною під поглядом шоколадних очей? Сподіваюся, що це
ніколи не

станеться.

- Привіт, – посмішка, розтягла його чуттєвий рот.

- Здрастуй, – зніяковіла я, під його жадібним поглядом.

Опинившись всередині лімузина, я все ще відчувала, як палають мої щоки.

Ескалант, одягнений у чорний смокінг був неперевершений. Він без зайвих слів, обхопив моє
обличчя руками і

поцілував.

- Ти нереально красива, крихітко, - прошепотів він, майже не відриваючись від моїх губ. – Я так
томився без

тебе!..

Я забулася в його обіймах і з важким трудом привела свій розум в більш нормальний стан,
перед нашим
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виходом під сліпучі відблиски фотоспалахів.

Свято було на голлівудський манер, стиль одягу відповідний. Навіть лімузини підвозили гостей
до червоній

доріжці, що веде в клуб, де співвласником був батько іменинника.

Опинившись всередині, я закліпала, намагаючись прогнати з очей білі сліди від спалахів камер.
Подумки

поспівчувала зіркам, які переживають це постійно.

Атмосфера була ефектною: величезні екрани, що відтворювали якісь кліпи зі світського життя
Хоакіна, столи з

напоями та закусками, офіціанти з метеликами на шиях, і багато-багато білого кольору
навколо.

Пройшла година з нашої появи на святі. Ми привітали ювіляра, вручили йому подарунок й
насолоджувалися

вечіркою.

Я спостерігала за Віктором Ескалантом. Він вів бесіду вишукано й дотепно. Мені шалено
подобався його

голос, що зараз звучить діловито. Але варто йому звернутися до мене, як тональність стає
притягальною,

ніжною і якоюсь інтимною.
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Дивилася на нього і розуміла, що готова бути з ним одним цілим. Я затверджувалася в цьому
всі ці десять днів.

А думка про те, що я рано, так би мовити, здаюся, у мене навіть не виникла.

Голос мого розуму зник після полум'яної промови Віктора в кабінеті герцога Ескаланта. Він
більше не

користувався авторитетом у прийнятті рішень щодо наших стосунків.

- Віктор? – зібравшись з духом, покликала я його.

Ескалант миттю звернув на мене увагу і схилив до мене голову, щоб краще чути:

- Так, крихітко?

- Давай поїдемо звідси? – шепнула я йому на вухо, насолоджуючись приємним запамороченням
від його

аромату.
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Він вибачився перед друзями і відвів мене в сторону.

- Щось не так, Латті? – стурбовано дивився він на мене.

- Ні, просто я хочу піти, – я загадково посміхнулася.

- Ти додому хочеш? – він засмутився.

- Ні.

Я перестала посміхатися, відчуваючи, як червонію. Це виявилося так хвилююче й важко
сказати прямо.

- А що ж тоді? – чуттєво дивився він на мене своїми темними очима.

- Я хочу. . до тебе.

Брови Віктора зрушилися і він уп'явся в мене поглядом.

- Навіщо, крихітко? – з легкою хрипотою в голосі запитав він.

Я тихо видихнула. Підняла на нього очі й, поклавши руку йому на груди, шепнула йому в вухо:

- Тому що, я хочу тебе.

Мені подобалося бачити, як я реагую на нього. Віктор спочатку завмер, потім почав часто
дихати, і враз його

обличчя стало зосередженим, погляд потемнів. Рука, що тримала мене за зап'ястя, стиснулася
сильніше.

- Ти впевнена?

Я кивнула у відповідь.

Ще мить ми дивилися один на одного. Він ніби намагався знайти в мені крихти сумніву.

Але в підсумку, ми дуже швидко попрощалися з його друзями і господарем свята. Ось вже
лімузин мчав

нічними вулицями Барселони під проливним дощем, що раптово почався.

- Латті...

Я подивилася на гарного хлопця. Молодого чоловіка, який зовсім скоро стане першим у моєму
житті. Я так

хочу, щоб і єдиним...

- Поцілуй мене! - попросив він.

Я пригорнулася до нього, ковзнула рукою вздовж білій сорочці на його грудях, торкнулася шиї,
провела

пальцем по підборіддю і, затримала на пухких губах.
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Ескалант застогнав, і, не витримавши, сам поцілував мене, втиснувши в сидіння автомобіля.

- Така ніжна, моя чаклунка!.. - пробурмотів він, пестячи моє обличчя, шию... і знову цілуючи
губи.

Коли зупинився лімузин, ми насилу відірвалися один від одного. Поправивши смокінг і волосся,
Віктор

посміхнувся мені, блиснувши очима. Під парасолькою, який люб'язно тримав над нами водій
автомобіля, ми

дісталися до входу в хол будинку Ескаланта.

- Кожен раз згадую, коли ти вперше йшла до мене додому, – говорив мені Віктор, коли ми йшли
до ліфта.

- Після футболу?

Мої губи все ще горіли від його поцілунків, а свідомість було затуманена.

- Так.

Ескалант лукаво посміхнувся і, тримаючи мене за руку, заманив у двері ліфта, які розкрилися
перед нами.

- Мені так хотілося вигнати цих двох базік!

Я засміялася. Ескалант натиснув кнопку з номером потрібного поверху і повернувся до мене.

- Але найбільше, мені хотілося зробити ось так...

Моє веселощі розчинилися під поглядом чорних очей. Віктор різко розвернув мене до однієї з
дзеркальних

стін, і наші погляди зустрілися у відображенні. Відкинувши мої волосся з шиї, він опустив

голову і став

цілувати мою палаючу шкіру, підбираючись до вуха.

- Мрії збуваються, – прошепотів він, і мурашки забігали по моєму тілу.

Не встигла я насолодитися цими відчуттями, як двері ліфта роз'їхалися. Тримаючись за руку,
ми йшли по

коридору в квартиру Ескаланта.

Як не дивно, але у мене не було страху, сумнівів або будь-яких інших переживань. Лише
солодке передчуття і

трохи хвилювання. Я дуже хотіла сподобатися йому і соромилася, чисто по-жіночому, стати
оголеною перед
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чоловіком.

Мене огорнув аромат Віктора, коли ми увійшли в його житло.

- Хочеш випити чого-небудь? – голос його трохи тремтів.

Він хвилюється?

- Може... трішки вина? – запропонувала я.

Віктор відправився за напоями, а я пройшла вглиб квартири.

Ще трохи і все відбудеться. Я стану жінкою та почну нову сторінку своєї життєвої книги. Це
одні з

найважливіших моментів у пам'яті кожної дівчини. Я буду про це згадувати, а може,
розповідати, щоб

передати комусь свій перший досвід. Я була переповнена вірою, що ніколи не пошкодую про
своє рішення і

буду з задоволенням згадувати свій перший раз, який був з коханим чоловіком...

Я відчула його присутність. Це було нез'ясовно, але я завжди відчувала його погляд і
близькість...

Я обернулася до свого Віктора. Він зняв смокінг та краватку. Біла сорочка була розстебнута на
кілька верхніх

ґудзиків. Я ніби збоку побачила, як беру один із запропонованих ним келихів з червоним
вином. Такий гарний,

романтичний, сексуальний... мій хлопець. Мій перший хлопець.

- За тебе! – мовила я, відчуваючи, як мої почуття спалахують від одного його погляду.

136

Ескалант хитнув головою:

- Ні, сьогодні тільки за тебе, крихітко.

Я зробила ковток міцного і солодкого вина, не відриваючи погляду від Віктора.

- Латті... - видихнув він, опускаючи келих. – Ти впевнена? Таке відчуття, що я тисну на тебе...

У відповідь я, вставши навшпиньки, поцілувала його губи.

Правильно зрозумівши мою мовчазну згода, Віктор відповів на поцілунок, та з такою силою
пристрасті, що я

навіть відхилилася назад під його натиском.

Почувши його тихий стогін, я відчула, як Віктор підняв мене на руки і поніс кудись.
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Опустивши мене на підлогу, Ескалант підняв голову, забрав з моїх рук келих і, поставив його на
приліжкову

скляну тумбочку. Ми були в його спальні.

Дивлячись на мене, він зняв свою сорочку та жбурнув убік. Ні, він дійсно був таким, як мені
здалося тоді на

річці! Ах, які плечі! Мій гарний напівбог. .

Наблизившись до мене, Ескалант запустив руки в мої локони і з насолодою вдихнув:

- Я закоханий у твоє волосся...

Мені так захотілося відповісти йому словами любові. Сказати: « А я закохана в тебе!»...

Але я зважилася тільки поглядом повний любові дивитися йому в очі. Мрія торкнутися
оголеного Ескаланта

стала втілюватися в життя. Його оксамитова шкіра була солодкою на смак. Але він не дав мені
сповна

насититися ним. Віктор знову поцілував мене. Я відповідала на його ласки, відчуваючи, як
пристрасть набирає

обертів. Кров в моїх венах пульсувала, я знову горіла зсередини. Шкірою відчувала кожен
найменший дотик

його умілих губ й пальців.

- Латті... - зі стогоном покликав він мене, - ти так дієш на мене...

Ескалант забрав мої руки, що обнімали його і, подивившись в мої одурманені ним очі, почав
роздягати мене.

Коли сукня, м'яко шаруділа й ковзнуло до моїх ніг, я опинилася під його палаючим поглядом в
одній спідній

білизні.

Де ж подівся мій сором?

Я відчувала насолоду, стоячи перед ним майже оголеною. Моє збудження тільки посилилося,
коли я бачила

потемнілі від пристрасті очі. Немов первісні почуття взяли над іншими емоціями гору.

Зустрівшись зі мною поглядом, Ескалант майже штовхнув мене на ліжко, і навис наді мною.

Таким я його ще не бачила.

Він різко вп'явся в мій рот, вдавлюючи мене в м'яку постіль. Я обняла його і відповіла на
жадібний
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поцілунок...

Але раптом він підняв голову і завмер важко дихаючи.

Я відкрила очі, намагаючись зрозуміти, в чому причина зміни його поведінки. В одну мить,
ясність

повернулася до мене, коли я зустрілася з ним поглядом.

- Що... що сталося? – злякано прошепотіла я, намагаючись відновити важке дихання.

Його обличчя спотворилося від болю, а ще, щось схоже на розкаяння читалося в його очах.
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- Віктор? – покликала я його, поклавши долоню на його палаючу вилицю.

Він тремтів і важко дихав.

- Я... - він проковтнув і відвів очі. – Я не можу. Пробач!

Мої здивовані очі спостерігали за його швидким зникненням зі спальні.

Відчуваючи що ось-ось розплачуся від образи, я намагалася взяти себе в руки. Вставши з
ліжка, я незграбними

рухами одягла сукню назад, періодично схлипуючи. Відчуття своєї провини в події, не покидало
мене. Де ж я

зробила промах?! Може не стрималася й зізналася йому в любові?..

Прошмигнувши в ванну, так як більше не могла там бути, я відкрила кран і, змочивши руки
прохолодною

водою, приклала їх до палаючому обличчю. Моє відображення в дзеркалі дивилося на мене
величезними,

повними сліз та образи очима.

Привівши себе, хоч як-то, в порядок, я зважилася вийти на пошуки Віктора.

Я знайшла його сидячого на підлозі біля барної стійки. Він опустив голову, поклавши лікті на
зігнуті в колінах

босі ноги.

Я бачила, як він напружився, почувши моє наближення. Але голови не підняв. Мені нічого не
залишалося, як

опуститися на підлогу поряд з ним. Я не знаю, скільки минуло часу в нашому обопільному
мовчанні, але воно

мені здалося вічністю.

- Справа в мені? – зважившись, тихо запитала я.
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Його гірка усмішка була двозначною для мене.

- Ти – ангел, Злато, – з невимовним болем у голосі сказав він, не піднімаючи голови. – І ти - моє
покарання.

Я в кінець заплуталася. Точно знаючи лише одне - нічого доброго це не віщувало.

- Ти... - заковтнувши клубок сліз, питала я, – ти кидаєш мене?

Віктор різко підняв голову і подивився на

мене, ніби благав про прощення.

- Ні! – гаряче сказав він і раптом завмер: – А... а ти мене?

Я облизала пересохлі губи, шмигнула носом і встала на коліна перед ним:

- Боюся, що ніколи цього не захочу.

Ескалант дивився на мене так, ніби готувався зізнатися в чомусь. У ньому відбувалася якась
боротьба,

причини якої я не могла зрозуміти. Нарешті, він випрями ноги, притягнув мене до себе на руки
і ткнувся мені

у волосся.

- Я так хочу, щоб ти запам'ятала ці слова!

Відчуваючи спокій та розраду у нього на грудях, я розслабилася. Він був настільки щирим,
підкоряючи своїй

спонтанністю і палкістю.

- Ти вийдеш за мене, Латті?

Я застигла. Що?!

Повільно піднявши голову, я подивилася в очі Віктора.

На цей раз його серйозність була безперечна. Його погляд благав мене, а мені не вірилося, що
такий хлопець

може просити про подібне. Що ж відбувається? Невже справа в почуттях?

138

- Вікторе... - я не знала, що відповісти.

Немов відчувши мій стан, він палко заговорив:

- Я хочу, щоб ти була моєю. Хочу оголосити про це всьому світу! І ... якщо ти збираєшся
відмовити мені, то

хоча б пообіцяй подумати! Не відповідай відразу.
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Я дивилася на нього й не впізнавала того чоловіка, котрого побачила вперше. Від його
пафосної

самовпевненості, виду самозакоханого Дон Жуана сучасності не залишилося й сліду. . Цей
красивий молодий

хлопець щиро просив мене вийти за нього заміж.

- Вікторе, - я погладила його по щоці. – Я не думала ще про заміжжя. Це дуже серйозний крок...
І ми так мало

знаємо один одного... Мені всього дев'ятнадцять!.. І ... Невже ти хочеш розлучитися зі своєю
свободою?

Ескалант поцілував мою долоньку.

- Мені крім тебе ніхто не потрібен. І свобода більше мені не потрібна.

Я ніжно торкнулася губами його губ. Віктор поцілував мене у відповідь, притягнувши мою
голову до своєї.

Але я все ніяк не могла позбутися думки, чому він відмовився від ... мене.

- Почекаємо з цим, – сказав він, немов прочитавши моє німе запитання в погляді, що був
затуманеним від

бажання.

Я розчаровано закусила губу й спохмурніла. Віктор посміхнувся і, взявши мою руку, поклав на
місце, де

випирала ширінка його штанів.

- Це щоб ти не думала, що справа в тобі, – шепнув він мені, коли я червона від сорому відчувала
під своєю

запітнілою долонею його збуджену чоловічу плоть.

Розділ 32

День одинадцятий. Щастя бути не самотньою

Вперше в житті я прокинулася в одному ліжку з чоловіком.

Віктор Ескалант мирно спав поруч. Його чорнява голова була повернута в мою стогону, він
лежав на животі,

обнявши мене однією рукою.

Я не стримала усмішки, дивлячись на сплячого Віктора. Він виглядав зовсім юним і таким
прекрасним! Вчора

він зробив мені пропозицію. А може мені це приснилося? Він дав мені час подумати, але
насправді, це я дала
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йому шанс переосмислити. Адже хлопці подібні йому, не можуть так різко розлучитися зі
своєю свободою...

Моє серце було переповнене любов'ю до нього. Я була закохана, безперечно.

У пориві своїх почуттів, я легенько поцілувала його щоку і відкинула з чола чорне пасмо
волосся.

Я б могла вічність ось так лежати поруч з ним і берегти його сон, але мені пора повертатися в
реальність. А

точніше, в університет.

Дуже намагаючись не шуміти, я встала з ліжка й навшпиньки пройшла у ванну. Залишилась
всього година, для

того щоб я заїхала додому, переодяглася і вирушила на пари.

Швидко вмившись, я, підібравши довгу спідницю свого вечірнього плаття, прошмигнула назад в
спальню. На

мить знову замилувалася сплячим Віктором і поклала на свою подушку маленький листочок з
текстом: «Не

хотіла тебе будити. Ти дуже мило сопиш уві сні...Цілую. Твоя Латті».

Через більш ніж три годин, я вже сиділа в компанії Ейда і Марі на кам'яній лавці у дворі
університету.
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Я ніяк не могла викинути з голови події вчорашнього вечора. Мене змушували сумувати
домисли, що пішло не

так у Віктора і чому він замість того, щоб просто зайнятися зі мною сексом, зробив
пропозицію?

- Ти з Ескалантом підеш на осінній бал?

Я насилу відірвала погляд від тільки що включеного екрану мобільного, в якому висвітилися
два пропущених

від Віктора.

- Що? – тупо запитала я. – Ах, я не знаю, Марі! Ми ще не говорили на цю тему. Я зовсім забула
про нього...

- Зрозуміло, – невдоволено стулила губи подруга. – Ти змінилася.

Я здивовано глянула на Марію. З чого таке невдоволення?

- Ти помиляєшся. Я все та ж.

- Авжеж, звичайно..- скептично мовила та.
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Адріан різко піднявся:

- Так, ці жіночі розбірки не мій рівень.

І пішов, залишивши нас удвох серед інших студентів, які вирішили відпочити від навчального
процесу на

свіжому повітрі.

- Марія, що тебе турбує? – втомлено зітхнула я.

- Ти, Латті! - ображено мовила та. – Ти віддалилася від нас, нічого не розповідаєш, але це
півбіди. Ти ж навіть

не слухаєш мене! Тобі плювати на нас з Ейдом!

- Марі, це не так!.. Стривай-но, на вас з Ейдом?! – здивувалася я цією дивною фразою.

Подруга здригнулася, ніби вимовила зайвого:

- Тільки не чіпляйся за слова!

- Злато? – пролунав голос Віктора Ескаланта за нашими спинами.

Ми обернулися, одночасно вирячивши очі на Віктора, який стоїть поруч.

- Що ти тут робиш?! – вигукнула я, піднімаючись на ноги.

- Нам треба поговорити! – похмуро буркнув він.

- Ну, звичайно... - вторила йому подруга.

Я вибачилася перед нею й озирнулася в пошуках вільної лавочки. Вказавши на одну з таких у
найдальшому

кутку прямокутного студентського дворика, ми рушили в ту сторону під пильним поглядом
кількох студентів.

- Ти вирішила відмовити мені? – нетерпляче запитав Віктор.

- Що?! З чого ти це взяв?

Я вирішила, що це він прийшов так раптово, щоб забрати свої слова назад. Але полегшення
нахлинуло на мене

приємною хвилею, змітаючи на своєму шляху переживання.

- Ти покинула мене! Пішла, не сказавши ні слова! Що я, по-твоєму, повинен думати?!–
звинувачено мовив той,

виблискуючи очима. – І відключила телефон!
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- Вікторе, - я заспокійливо торкнулася його руки. – Я не хотіла тебе будити. Мені треба було
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переодягнутися і

відправитися на лекції! Телефон вимкнула, на вимогу професора Грегорі. А тобі я залишила
записку. Але бачу,

що не вдале я вибрала для неї місце...

На моїх очах настрій Віктора змінився, і тінь пішла з його обличчя.

- Чесно?

- Ну, звичайно! Хіба я могла зробити інакше?! – посміхнулася я, в глибині душі любуючись його

тривогою за

наші стосунки.

- Чорт, я ледве з розуму не зійшов! – він скуйовдив волосся.

Він притягнув мене до себе й поцілував. Я мало не задихнулася від його пристрасті й на межі
втрати

контролю, відсторонилася від нього:

- Вікторе, прошу, не тут! - прошепотіла я.

- Пробач, я не зміг втриматися,- усміхнувся той і озирнувся. – Начебто ні кого.

- Так, крім тих двох хлопців, - кивнула я в бік двох юнаків, які відразу відвели погляди від нас. –
Будемо

сподіватися, що у них мобільні з поганою здатністю камери.

Погляд Віктора зупинився на моєму обличчі. Він усміхнувся одним кутиком рота.

- Хочеш, я відберу у них телефони та ми перевіримо?

- А, - махнула я, обіймаючи Ескаланта. – Нехай милуються й заздрять.

- Моя дівчинка! - він поцілував мене в волосся.

- Але чому ти вирішив, що я пішла від тебе? – серйозно запитала я.

Віктор напружився, і я підняла голову, щоб подивитися на нього.

- Через те, що вчора... - зітхнув він. - Я вирішив, що образив тебе, і ти даєш зрозуміти, що
відмовляєш мені.

- Вікторе, я б ніколи так не зробила, – щиро сказала я.

- Чесно кажучи, я навіть працювати не зміг із-за своїх думок...- зніяковівши, зізнався він,
стиснувши мою руку.

- Відчуваю на собі провину!
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- Не варто.

Я скосила погляд на екран мобільного, на якій висвітився час.

- Мені пора, на жаль! – видихнула я.

Ми встали, і Віктор зам'явся, ніби не наважуючись щось запитати. Мені було незвично бачити
його таким.

- Ти... ти ще не вирішила?

- Ні, поки що.

Я закусила губу і подумки запитала його про те ж.

- Знаєш, про що я подумав, – почав він, тримаючи мою руку і погладжуючи її пальцями. – Я
дуже хочу, щоб ти

прийняла мою пропозицію. І хочу, щоб наша перша шлюбна ніч була по-справжньому перша...

Я була вражена його словами. Невже він хоче зайнятися зі мною сексом тільки після весілля?!
Шок...
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Побачивши моє збентеження, Ескалант посміхнувся і легенько поцілував мене в губи. А потім
розвернувся і

пішов. Я так стояла й дивилася йому вслід.

- Ну? І що ж він хотів? – невдоволено бурчала Марія, раптово опинилася поруч.

- Він зробив мені пропозицію, – машинально відповіла я, все ще дивлячись у той напрямок,
куди пішов

Віктор.

- Що?! – вигукнула подруга. – Він запропонував тобі вийти за нього заміж?!

- Тс-с-с! – зашипіла я, прокинувшись і, оглянулась на всі боки.

Продзвенів дзвінок, що сповіщає про початок лекції. І ми швидким кроком попрямували в
аудиторію.

- Ну, розповідай! – вимагала подруга.

- Та нічого розповідати! Учора він запропонував мені вийти за нього. Дав мені час на роздуми.
А сьогодні

злякався, що я вирішила відповісти відмовою...

- У вас був секс? – діловито перебила мене Марія.

Я почервоніла, але про інцидент, що стався вчора вирішила промовчати.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 234 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

- Ні...

- Все ясно. Він хоче переспати з тобою, типу перед весіллям. Ну а потім, все скасувати.
Стандартна ситуація!

Ми вже були майже біля дверей, але я на мить зупинилася, щоб відповісти Марі:

- Вчора, я вже вирішила зробити... наступний крок. Але він заявив, що хоче справжню першу
шлюбну ніч.

У подруги відвисла щелепа і я, користуючись її розгубленістю, заштовхала її в аудиторію.

Після лекцій ми з Марі вирушили в бібліотеку, готуватися до завтрашнього навчального дня.
Ми помирилися, і

вона раз у раз намагалася розгадати підступний задум Ескаланта. У своїх скептичних
висловлювань вона була

так незвично схожа на Адріана.

Віктор повинен був заїхати за мною в університетську бібліотеку. Було близько п'ятої вечора,
коли ми з Марією

йшли до паркувального майданчика, де мене вже чекав пунктуальний Ескалант.

- Стривай-но, - мовила подруга й відкликала в бік Віктора.

Я спостерігала, як вони про щось говорили. Мій парубок хитав головою, іноді підкидаючи брови
чи то

дивуючись, чи усміхаючись. Але Марія була надзвичайно серйозно налаштована. У підсумки
вони, очевидно,

прийшли до спільної думки й, покивав один одному, підійшли до мене.

- До завтра, дорогенька! – чмокнув мене в щоку, попрощалася Марія, кинувши наостанок
застережливий

погляд на Віктора. – Бувай, Вік.

- Доброго вечора, Марія! – чемно відповів він.

Я, стримуючи сміх, сіла в «Де Томазо».

- І як ти стримався?

- Ти про що? – він завів двигун.

- Вік? – розсміялася я, побачивши, як він зморщився.
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- Я зрозумів, що тільки від твоєї подруги зможу це терпіти. Адже переконати її неможливо. А
ось залякати, ти
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мені не дозволиш. Я правий?

- На всі сто! – кивнула я, не стримуючи усмішки.

- От і доводиться терпіти! – він пересмикнувся від огиди.

- Про що ви говорили? – дивилася я на нього.

Віктор, був зосереджений на дорозі перед капотом його авто.

- Марія застерегла мене. Сказала, що якщо я заподію тобі шкоди, то вона зробить все, щоб ні
одна дівчина в

Іспанії навіть не глянула в мій бік.

- Ого! - не стримала посмішку я, пишаючись тим, що вона моя подруга. – Уявляю, твою реакцію

- Ну так... - зітхнув Віктор, і глянув на мене. – Я сказав їй, що ні одна дівчина Іспанії не варта
ризику втратити

тебе. І не тільки Іспанії.

Я не знайшлася, що відповісти на таку заяву. Але це одне з найкращого, що я чула в житті.

- Хоча, кажуть, туземки дуже гарячі штучки! – мрійливо посміхнувся той.

І ми розсміялися.

- Куди ми їдемо? – милуючись ним, запитала я.

Йому був до лиця гірчичного кольору джемпер. Хоча йому, здавалося, все ідеально підходить...

- У мене для тебе сюрприз з майбутнього, так сказати! – загадково відповів Віктор.

Вечірні промені сонця, сповіщали про те, що робочий день підходить до його завершення.
Ескалант зупинив

авто біля якогось будівництва висотного будинку. Мені не був знайомий цей район Барселони.

Я вийшла й огляділась, намагаючись зрозуміти, де ми. Але навколо були тільки вже збудовані
будівлі

хмарочосів.

Віктор, заглянув в багажник і дістав звідти букет білих троянд.

- Сьогодні, я зрозумів, що не знаю, які твої улюблені квіти, – посміхнувся він, вручаючи мені
букет. – Тому не

відзначився особливою оригінальністю.

Я була зворушена і понюхала тонкий аромат пелюсток.

- Спасибі.
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Він вказав мені

на свою щоку, даючи зрозуміти, що бажає отримати поцілунок від мене. Я збентежена його

приємним подарунком, встала навшпиньки і потягнулася до його обличчя.

Хитрун, в останню секунду, підставив мені губи і ми поцілувалися.

- Ходімо! – хрипко прошепотів він, беручи мене за руку.

Я слухняно йшла за ним. На будівництві, нас вітав тільки охоронець. Він впізнав Віктора і
пропустив без

проблем.

Будівля була майже добудована, не вистачало лише косметичних робіт, ну і віконних стекол. За
допомогою

підйомника, нас підняли на передостанній двадцять дев'ятий поверх. Моя голова закрутилася.
Але я не знала

точно це від висоти або від поцілунку Ескаланта.
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- Ну як тобі? – здивовано запитав Віктор, пройшовши вглиб майбутньої кімнати.

Я наслідувала його приклад і діловито оглянулась.

- Досить... красиві бетонні стіни, – до кінця не розуміючи де ми, жартівливо відповіла я. – Що
це, Вікторе?

Він мрійливо зітхнув і розвів руки в сторони, ніби знайомив мене з цим приміщенням.

- Це мій майбутній кабінет. Якщо все так і буде йти за моїм планом, то вже в середу я внесу
завдаток.

- О... - закивала я. – Це чудово!

Він став ходити по бетонній підлозі і показувати мені майбутній дизайн.

- Ось тут буде диван – білий. Там стіл для переговорів довгий, зі скла...

Віктор вказав за мою спину, я обернулася.

- Бачиш, який вид? Тут будуть вікна на всю стіну. .

Я зачаровано дивилася на сонце, що заходить за обрій моря. Це нова будівля була вище всіх
оточуючих, тому

пейзажу міста нічого не заважало.

Ескалант обійняв мене зі спини і поцілував в шию. Я схилила голову йому на груди,
насолоджуючись
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моментом.

- На місці, де ми стоїмо, - хрипко продовжив він, – буде мій стіл.

- Прекрасний вибір! - пробурмотіла я.

Віктор розгорнув мене до себе і взяв моє обличчя в долоні.

- І якщо ти погодишся, - його погляд перетворював мою кров у вируючий потік, - на цьому столі,
буде стояти

твоє фото... у весільній сукні.

Я не вірила своїм вухам. Невже Ескалант вмовляє мене погодитися?! Не віриться...

- Вікторе, невже тобі це треба?! – прошепотіла я.

Він наблизився впритул до мого обличчя.

- Мені потрібна ти. Я потрапив у твою залежність.

Нашому поцілунку завадив телефонний дзвінок. Віктор неохоче відпустив мене і відповів:

- Так, Хоакін.... Поки все в нормі.... І?.. Невже немає ніяких думок, хто міг взяти?!.. Я теж
сподіваюся на це....

Тримай мене в курсі.

Віктор поклав телефон назад в кишеню штанів і відповів на мій запитливий погляд:

- Хоак, вчора втратив свій мобільний. А там сама розумієш, половина його життя зберігається.

- Як жаль, – співчутливо мовила я. – Сподіваюся, що пропажа знайдеться.

Розділ 33

День тринадцятий. Відповідь

Сім'я Ескалант запросила нас з тітонькою в середу на вечерю.
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Я особливо ретельно готувалася до цього заходу. Адже тепер я завжди хотіла приємно
здивувати

найважливішого чоловіка для мене і не розчарувати його рідних.

А ще, сьогодні я повинна дати йому відповідь.

Вибираючи вбрання, я мимохіть намагалася зрозуміти, коли ж настав той момент, коли Віктор
став для мене

таким близьким і бажаним. О, та яке щастя, нарешті, зізнатися в цьому собі! Неймовірний
захват. .
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Через три години моїх роздумів і зборів, я задовільно розглядала себе в дзеркалі.

Мені повідомили, що Віктор особисто прибув, щоб відвезти нас з тіткою до своїх батьків. Він
чекав мене в

холі в компанії Теси.

Ледве стримавшись, щоб не побігти до нього, я хвилююче зітхнула. Мій діапазон емоцій просто
зашкалював.

Я не могла зрозуміти, що більше: хвилювання в приємному передчутті майбутнього вечора або
виснаження від

бажання зізнатися йому в своїх почуттях і потонути в поцілунках.

Як би це не було, сьогодні ми будемо негласно заручені.

Я вирушила на довгоочікувану зустріч зі своїм кавалером. На мені було надіто моє улюблене
плаття ніжно-

карамельному відтінку шовку з мереживами, до колін. У вухах блищали сережки – його
подарунок. Коси

розпустила, як любив Віктор.

Я підійшла до сходового майданчика і мені стало чути голоси – витончений тітчин й
бархатистий Ескаланта.

Так хвилююся...

Почавши спускатися, я побачила його поруч з тіткою. Він був як завжди приголомшливо
прекрасний. Високий,

ставний в темно-коричневому костюмі й молочної сорочці.

Віктор стояв обличчям до мене, з чарівною посмішкою на чуттєвих губах і хлоп'ячими
ямочками на щоках,

слухав монолог моєї тітки. Він підніс до обличчя келих з темною рідиною всередині, як раптом
підняв очі й

подивився на мене. Він так і завмер, не донісши напій до губ. Його очі розширилися, і він
повільно окинув

мене поглядом, але вже не оцінююче, а захоплено. Він забув про бесіду з тітонькою, про келих
в його руці, яка

мимоволі опустилася знову.

Мої щоки запалали рум'янцем. Я була задоволена.

Тітка, тим часом, не зрозуміло втупилася на Віктора, який так і перервався на пів слові, й
обернулася,

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 239 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

простеживши за його поглядом. А коли вона побачила, що, а вірніше хто, відволік його, то
розпливлася в

щасливій усмішці.

- Дорогенька, ти - красуня! Немає слів, мила моя! – промовила тітонька, коли я підійшла до них

- Спасибі, тьотю.

Я скромно всміхнулась й опустила очі.

- Добрий вечір, Вікторе! – я зустріла погляд, палаючий пристрастю і ніжністю одночасно.

Мене кинуло в жар від його чуттєвості і сили. Він немов сам гріх і досконалість...

- Я захоплений...- пробурмотів Віктор.

Тітонька, яка спостерігала за його реакцією, вирішила не змовчати:

- О, це новина гідна першої смуги: Ескалант не знає, що сказати! Тепер, я бачила все!

Ми дружно посміялися цьому жарті.
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- Я реабілітуюсь ще, баронесо! - жартівливо вклонився Віктор.

- А я навіть не сумніваюся! Сходжу за шаллю й сумочкою.

І тітка вийшла з кімнати, посміхаючись про себе. Не встигла вона сховатися за дверима, як я
вже опинилася в

міцних обіймах Віктора:

- Мріяв про це, - пробурмотів він, цілуючи мої губи пристрасно і жадібно.

Я відповіла йому тим же. Що вже приховувати, я мріяла про те ж.

Через кілька миттєвостей присвячених пристрасним поцілункам, він зі стогоном підняв голову.

Віктор подивився на мене темними очима, все ще з тліючим вогнем пристрасті в зіницях й
заговорив:

- Я ненавиджу чекати. З дитинства.

Моя свідомість стала поступово повертати мене з небес на землю.

- Що?..

- Не муч мене, – палко говорив

він. - Я хочу, щоб ти була моєю! Моєю єдиною, прекрасною. Хочу називати

тебе дружиною!
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Невимовні почуття завирували в мені. Це визнання... Ні пропозиція, була зовсім не схоже на всі
попередні. Він

тим часом заліз у внутрішню кишеню свого піджака і дістав звідти маленьку коробочку вкриту
білим

оксамитом.

Його руки трохи тремтіли. Він хвилювався.

Я теж. Адже здогадалася що там всередині. І на цей раз, я знала, що відповісти.

- Злато, ти вийдеш за мене? - він відкрив кришку скриньки й очікувально дивився на мене.

- Так... – закивала я, відчуваючи, що зараз розплачуся від щастя.

- Правда?- він ніби здивувався і не вірив, що це можливо.

- Так! – засміялася я.

Він підхопив мене на руки та закружляв на місці, одночасно покриваючи моє обличчя
поцілунками.

- Ах, так! Кільце! – схаменувся він, і я знову розсміялася.

Я на нього погано впливаю.

- Я щось пропустила? – завмерла на півслові тітка, яка увійшла в хол.

Її погляд переходив від мене, на Віктора і на мою руку з перснем на пальці, яку він усе ще
стискав.

Сумка випала з її розкритих пальців, і вона стала осідати на підлогу. Вмить ми підлетіли до неї.
Віктор

підхопив баронесу під руки.

- Тьотю, що з тобою?! – закричала я, поки Віктор набирав номер швидкої допомоги на своєму
телефоні.

- Алло? Терміново...

- Не треба, - обірвала його тітка, яка прийшла в себе. – Я елементарно від несподіванки... все
добре зі мною.

Віктор, відключив вихідний:
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- Вибачте, здається, все обійшлося.

- Як же так, тітонько? – схлипувала я, переживши страшенний переляк.

- Це ти в мене питаєш?! – тітка встала на ноги, грізно здвинув брови, хоч і користувалася
підтримкою
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Ескаланта. – Таке повідомляти! Тут у будь-кого шок буде! І ви Ескалант. . де ви там ховаєтеся?

- Я не ховаюся, а допомагаю вам стояти стійкіше! – усміхнувся той із-за її спини.

- Гаразд, вже. Я поки з племінницею розберуся...

Я кинулася на шию тітоньки:

- Тіточко, я тебе дуже люблю!..

- Не треба, це працювало, тільки коли тобі було п'ять!.. – запротестувала тітка, але очі її
заблищали від сліз.

- Прости нас, за те, що приголомшили тебе! – винувато понурила я голову.

- Е-е-е, я уточню, – подаючи руку тьоті, вставив Ескалант. – Не нас, а тільки Злату. Я нічого не
приховував від

вас, понадіявся, що вам все розповість племінниця.

- Я завжди знала, хлопчик мій, що на вас можна розраховувати! – закудахтала тітка, коли вони
рушили до

дверного отвору ведучого з особняка. – Особливо, коли ви здавали витівки свого старшого
брата за міні

шоколадки!..

Розділ 34

Кімната Віктора

Коли ми приїхали в будинок сім'ї Ескалант, я з полегшенням помітила відсутність старшого
брата Віктора.

Після того конфлікту в клубі, я більше його не бачила. А так як випитувати інформацію було не
в моєму

характері, я не знала причини конфлікту.

Нас з тіткою зустріли герцог та герцогиня Ескалант. Мати Віктора радо обняла мене, а її
чоловік чемно

поцілував моє зап'ястя.

Віктор вирішив не тягнути час і, стиснувши мою руку, повідомив батькам про наш намір
одружитися.

- Це досить несподівана... - посміхнувся герцог, переглянувшись з дружиною, - але дуже
приємна новина!

Герцогиня сльозу пустила і знову обійняла мене.

- Я дуже рада, мила моя! – промовила вона, надзвичайно збентеженій мені. – О, Тессо, я знала,
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що ми коли-

небудь зможемо поріднитися!

За вечерею ми говорили про підготовку до весілля. Брали участь у розмові в основному, тітка і
мати Віктора.

Чоловіки з'ясовували якісь свої запитання, як я розуміла що стосуються розвитку бізнесу мого
нареченого.

Як ново було мені це слово!

Я відчувала тепло від руки Віктора, якою він стискав мою долоньку. Ніяковіла, від розмов про
планування

весілля, адже я ще зовсім ні про що таке не думала.

Але судячи з наміру Віктора, він зволікати, не збирався. Тесса і Ньевес, умовляли його як
мінімум на рік

відкласти цей захід, щоб був час підготуватися.

Я стримала нервовий смішок, згадавши слова Ескаланта з приводу першої шлюбної ночі. Рік,
він точно не

витримає!
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- Покажи мені свою кімнату, – шепнула я Вікторові, коли наші родичі зібралися у вітальні
продовжувати свою

дискусію.

Ескалант здивувався, але все ж кивнув, і ми пішли непоміченими.

- Я тут не живу з вісімнадцяти років, - розповідав мені Віктор, коли ми піднімалися по сходах на
третій поверх.

– Це на той випадок, якщо ти раптом помітиш старий плакат Роба Зомбі або... Хілларі Дафф. –
Посміхаючись,

додав він.

Віктор відкрив переді мною одну з численних дверей і пропустив вперед.

Я розсміялася і увійшла в кімнату, де він дорослішав. Вона була величезною, з великими
вікнами і світлими

стінами, на яких важили кілька постерів, якихось невідомих мені музичних груп і, звичайно,
сценами з крутих

бойовиків. Стіл для занять, над ними багато книжкових полиць заповнених літературою й
забита вщерть
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підставка для дисків.

З першого погляду було видно, що тут жив юнак з бунтарським характером, але з тягою до
самоосвіти. Я

провела пальцями по корінцях книжок досить затертими, які стояли на книжковій полиці.

- Ти явно не гуманітарій! - я кинула на нього погляд через плече, з важкістю читаючи назви
деяких.

- Я віддаю перевагу точності та ясності. І не тільки в науках. Це мені дуже допомогло, коли я
навчався ремеслу

дипломата.

Він багатозначно посміхнувся, і я згадала, як він добивався цього у наших відносинах.

Досить велике ліжко стояло біля стіни в центрі, над ним висіла карта світу, з прикріпленими
фотографіями

Віктора. Я не втрималася і підійшла ближче, щоб розглянути.

- Я зазначав місця, де побував, – пояснив він, підійшовши ближче. – Правда, давно вже не робив
цього.

Роздивляючись фото, яких було більше двох дюжин, я не змогла не посміхнутися. Вони
фіксували як Віктор

перетворювався з хлопчиська-шибеника з великими очима і ямочками на щічках, на красивого
юнака, який

вже тоді володів задатками майбутнього викрадача жіночих сердець. На деяких фото він був з
батьками, з

друзями, з братом або просто один. Я знайшла фото, явно

з університетських часів, прикріплених до точки на

карті «Флорида. США». Обличчя хлопця, який стояв поруч з ним на зображенні було смутно
знайоме.

- Це мій друг, Гас, – пояснював Віктор. – Це з ним у нас сталася дуель.

Здається, я бачила його разом з Ескалантом на фотовиставці в УБ, там де вони тримали кубок
переможця...

- Ясно! – протягнула я

Цікаво, коли у нього вперше з'явилася дівчина? Судячи з останніх фото, де він дивився в
об'єктив своїм

гіпнотичним поглядом, це сталося дуже рано.

- Щось не так? – помітив він мій похмурий погляд.
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- Та ні, – зітхнула я. – Лише, подумала, що ти, очевидно, давно користуєшся популярністю серед
дівчат.

Він посміхнувся:

- Ти хочеш знати подробиці?

- О, ні! – запротестувала я.

Віктор усміхнувся, а я подумала, що мене вічно будуть дошкуляти подібні думки. І занесло ж
мене закохатися

в цього плейбоя. А скоро він стане моїм чоловіком...
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Мій чоловік. Це словосполучення звучить так хвилююче і... збудливо.

- Хм... - повернулася я до свого нареченого і зустрілася з його шоколадними очима. – Я щось
задумала.

- Мені варто хвилюватися? – схилив набік голову Віктор, виділяючи чуттєвість.

- Ну, може трішки! – я кинула на нього лукавий погляд й закусила губу в передчутті.

Поклавши йому руки на груди, я легенько штовхнула назад і Віктор сів на своє ліжко. Я
поставила коліно між

його ніг та натиснула на нього, змушуючи підкоритися мені й лягти на спину:

- Ти створив мені спогади на моєму ліжку, - мовила я, нависаючи над ним. – Хочу зробити щось
подібне.

Очі Віктора загорілися вже знайомим чорним вогнем.

- Швидше ти втілюєш в життя мої юнацькі мрії, крихітко.

Я усміхнулася, і схилилася до Віктора. Провівши пальцем по його губах, я почула, як його
серце гулко стукало

під моєю долонею, а дихання припинилося. Мені подобалося відчуття влади над цим чоловіком.
Як же

приємно усвідомлювати, що мої дотики настільки їм бажані. Відчуваючи себе жахливо
зіпсованим дівчиськом

й находячись від цього в захваті, я повільно розстебнула його сорочку.

Віктор не спускав з мене очей. Це, до біса, заводило.

Я торкнулася пальцями його засмаглої грудей, і стала цілувати область навколо його рота.
Лише на мить я

легенько торкнулася язиком його губ спочатку нижньої, а потім верхньої. Віктор потягнувся до
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мене, бажаючи

поцілувати, але я відсторонилася, легенько похитавши головою й поклацав язиком, мовляв: «А,
ні – ні!..»

- Ти граєш з вогнем, крихітко! – хрипко мовив він, коли я стала покусувати мочку його вуха.

- Азарт - моя слабкість. Ніяк не можу встояти...– роблено поскаржилася я йому.

Він не стримав стогін, коли я торкнулася губами його шиї і спустилася до грудей. Шкіра
Віктора була

бархатистою і цей аромат, який підкорив мене з першої нашої зустрічі, зводив з розуму,
перетворюючи в

спокусницю.

Піддавшись природного пориву, я ковзнула рукою від його губ, шиї, грудей завмерла на мить
на рельєфному

животі і рушила нижче, до доказу його бажання володіти мною.

Віктор завмер, але лише на мить, варто було мені тільки накрити рукою його збуджену плоть,
як він з

тваринним риком різко забрав мою руку.

І ось, вже я лежала на спині, а він панував наді мною. Його обличчя здавалося засмаглішим, а
очі - зовсім

чорними.

Віктор тримав мої руки, притиснувши до ліжка, і пристрасно припав до моїх губ, цілуючи і
покусуючи їх.

Я шалено хотіла його. Моя кров скипіла, і пульсувала у вухах, луною відбиваючись у свідомості
його ім'ям...

Різкий дзвінок мобільного розрядив ситуацію.

Віктор, немов прокинувся і відпустив мої руки. Він перекотився й встав з ліжка.

Я, не приховуючи свого розчарування, дивилася, як він намагається врівноважити подих, щоб
відповісти на

дзвінок.

- Так, Хоак, – він говорив, ледве здавленим голосом. – Ну і є результат?.. Твою... !

Лице Ескаланта замість зосередженого, стало дуже сердитим. Я з острахом дивилася, як він
ходив по кімнаті з

кутка в куток.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 246 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

149

- Чорт, якщо це... спливе хоч де-небудь!.. Гаразд, до зв'язку.

Він відключив дзвінок і провів рукою по волоссю.

- Щось сталося? – сповзаючи з ліжка, стривожено запитала я.

Віктор зітхнув.

- Та все цей мобільний! Очевидно, хтось вкрав його, – чулося невдоволення в його голосі. – Там
фото і відео....

Не хотілося, щоб воно потрапило в руки... преси.

- А що там? Щось заборонене? – моя уява вже малювала найгірші картини з розгульного життя
цієї трійці.

Настрій почав псуватися.

- Нічого такого там немає, крихітко, - розуміюче посміхнувся Віктор. – Я не хочу, щоб особисте
стало

суспільним.

Я кивнула головою. Заборона самій собі на спроби засумніватися в ньому або в його вчинках,
діяв на мене як

стоп-кадр для моєї свідомості.

Ескалант поцілував мене в лоб, і погладив по волоссю:

- Це я на тебе так впливаю?

Я здивовано хлопнула віями.

- Я про те, що ти творила зі мною тут, пару хвилин тому.

Я почервоніла і опустила очі.

- Найшло щось... - пробурмотіла я, відчуваючи, як щоки горять від сорому.

- Ей, - торкнувшись мого підборіддя, Віктор змусив мене подивитися на нього. – Це було
нереально

сексуально, крихітко.

Тепер я зашарілася від задоволення.

- Нехай частіше щось подібне знаходить на тебе.

Ми попрямували до виходу з його кімнати. Віктор на ходу застебнув сорочку й заправив її в
брюки.

- Ця кімната колишньої вже не буде! – жартівливо зітхнув він, зачиняючи за нами двері.
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Я підстрибнула, відчувши легкий хлопок по моєму м'якому місцю. На мій обурений погляд
Віктор розвів руки:

- Не встояв. Пробач.

Розділ 35

День чотирнадцятий. Захід

Цей день був напрочуд приємним. І ніщо не віщувало такий сумний фінал мого щастя.

В університет я приїхала разом з

Віктором Ескалантом. Як завжди довгий поцілунок на прощання і я,

окрилена коханням, бігла на першу лекцію.

Не встигла я розкласти свої конспекти, як Марія, сидячи поряд, схопила мене за руку й різко
смикнула до себе:

- Не зрозуміла?!
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Чорт! Вчора забула їй повідомити новину про мої заручини! Тепер скандалу не уникнути.

Я винувато стулила губи, дивлячись, як подруга переводить погляд з моєї обручки на мене і
назад!

- Для мене моя відповідь, теж була сюрпризом, – пролепотіла я.

- Чорт візьми! Моя подруга виходить заміж за Ескаланта! – заволала Марія, гаряче обіймаючи
мене. - Якби я

не була так за вас рада, то неодмінно побила б тебе за скритність!

Я щасливо розсміялася, обіймаючи подругу у відповідь, не звертаючи уваги на здивовані
погляди інших

студентів. Та пішли вони до біса! Нехай заздрять, пліткують, говорять гидоти за спиною. Мені
було все одно.

Всю минулу ніч я лежала без сну. Здавалося, тепер він був мені не потрібен. Втім, як і їжа. Я
літала, мої ноги

не торкалися землі. Моє серце було завбільшки з океан, і він був сповнений любові. Любові до
самого кращого

чоловіка світу.

Я любила Віктора Ескаланта. Готова була списати цією фразою всі стіни Барселони. Мені
хотілося кричати ці

слова, стоячи на центральній площі у годину пік!
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Але спочатку, я повинна сказати про це самому Віктору. Мені дуже хотілося почути у відповідь
про взаємність

почуттів до мене. Але те, що він робив, від чого відмовляється заради мене, було набагато
сильніше й дорожче

слів. Я б не засмутилася не дочекавшись освідчення від нього.

Віктор Ескалант розбудив мене від сну. І я була готова заради нього на все. Це й була любов.

Після важкого дня переповненого лекціями й доповідями, косими поглядами та розмовами за
моєю спиною, я

з величезним задоволенням прийняла пропозицію Марії й Адріана зайти в нашу улюблену
кав'ярню.

- Припини це робити! – сказала Марі, коли ми сіли за наш столик біля вікна.

- Що перестати?

- Посміхатися, як дурочка і світитися як різдвяна гірлянда! – приязно заявила подруга.

Я розсміялася:

- Не можу!

- Ви говорите абсурд! – діловито заявив Адріан, додаючи в свій еспрессо цукор. – Латті не
можеш світитися –

хіба, якщо обмажеться фосфором. А ти можеш перестати посміхатися, шляхом скорочення
певних м'язів

обличчя, що відповідають за...

- Ейд!- в один голос обірвали ми одного.

- Що-о-о?! – обурився той. – Хто ще вам розповість про подібне, крім мене?

- Вікіпедія! – розсміялася я.

- Ви призначили дату? – азартно запитала Марія. – Ти хочеш спершу закінчити університет? А
батькові

сказала?

- Постривай, Марі! – хмикнула я. – Ми про це ще не говорили. Крім того, що рік на підготовку
це занадто

багато. Тому думаю, доучуватися я буду вже заміжньою дівчиною. І ні, батьку я ще не сказала...

- Вау, він буде в захваті! – зауважив Ейд. – Тільки не забудь заздалегідь нагадати йому
прийняти сильне

заспокійливе.
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Я відволіклася на повідомлення, що прийшло мені на телефон. Все ще посміхаючись, я
прочитала послання

від Віктора: «Я бачу тебе. Вийди до мене. Є розмова».
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Хм... так сухо.

Я виглянула у вікно й побачила на іншій стороні дороги припарковану червону «Де Томазо».
Вже знайоме

відчуття, коли підскакує всередині, здолало мене.

Вийшовши на вулицю, я не могла позбутися почуття, що розмова буде серйозна. Сухість в
повідомленні та

похмурий вигляд Віктора, що розмовляв в авто по телефону, мені додавали впевненості в цьому.

- ... Потрібно було видалити його тоді! І не довелося б зараз виправдовуватися, Хоак...

Сідаючи в машину, я почула уривок розмови:

- ... Все, потім. Я вже зайнятий.

Я з посмішкою подивилася на неабияк втомленого Віктора. Знятий піджак лежав на задньому
сидінні,

послаблена краватка, а рукави білої сорочки були загорнуті. Образ завершувало скуйовджене
чорне волосся й

похмуро зсунуті брови.

Ескалант не кажучи ні слова, притягнув мене до себе й поцілував, так палко, ніби ми не
бачилися з ним

протягом декількох днів.

- Як ти дізнався, що я тут? – запитала я, коли він опустив мене і розум поступово приходив до
тями.

- Я був у цьому спортклубі з Ксав’єром, – він вказав на високу будівлю з відповідною вивіскою
навпроти

кав'ярні.

- Ясно. Телефон знайшли?

- Ні, – він спохмурнів ще дужче.

- Так, про що розмова? – обережно нагадала я, помітивши, як він занурився у власні думки.

Щось дивне з ним відбувалося. Ескаланта щось непокоїло, тривожило. Мене почали долати
різні домисли.
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- Вікторе?

Він подивився на мене поглядом повним переживання:

- Скажи, тобі більше не дошкуляють різні люди у «Фейсбуці»?

- Ні, після того як я обмежила доступ до моєї сторінки.

- А твоя пошта багатьом відома?

Секунду подумавши, я відповіла:

- Зовсім ні – Марі, Ейду, батькові й декільком викладачам... До чого це все, Віктор?

- Маячня, якась...! - пробурмотів він та раптом схаменувся, ніби зрозумів, що подумав вголос.

Я спостерігала, як він ще сильніше скуйовдив волосся пальцями обох рук. Провів по обличчю й
відкинув

голову на підголівник сидіння.

Важко видихнувши, він подивився мені в очі й взяв за руку:

- Я повинен тобі зізнатися в дечому!

Я бачила, як в ньому боролися почуття, ніби він ніяк не міг зважитися. І тут я зрозуміла, що
відбувається...

- Вікторе, не силуй себе, – якомога ласкавіше сказала я, торкнувшись його чола. - Настане час,
коли ти будеш

готовий сказати ці слова. Все добре, правда.
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- Я боюся, що може бути пізно... – він невідривно дивився на мене.

Я сторопіла:

- Здається, ми говоримо про різне...

Віктор закрив очі й потер перенісся двома пальцями.

Знову повисла пауза.

Він намагається щось сказати і йому явно важко в цьому зізнаватися. Очевидно, що це не слова
любові. Хіба

можна соромитися цього?..

- Те, що ти мені намагаєшся сказати, пов'язане з вашою бійкою з Себастьяном? – припустила я.

М'язи його тіла напружилися, і я зрозуміла, що взяла вірний курс.

- Так... – прошепотів він, нарікаючи.
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Видихнувши, я продовжила:

- Це якийсь твій поганий вчинок?

- Дуже поганий! - з болем у голосі зізнався він.

Чудово... Мені рідко доводилося

шкодувати про моє надто яскраву уяві. Це був саме один з тих випадків.

- Ми були знайомі, коли ти здійснив цей дуже поганий вчинок?

Затамувавши подих, я чекала його відповідь.

- Ні... – на видиху сказав він.

- Вікторе?

Він подивився на мене з виглядом жалю на обличчі.

- Щоб ти не зробив - це не важливо, - я стиснула його руку. - Все це залишилося в минулому. Я
усвідомлюю,

що ти не був у монастирі весь цей час, і прекрасно розумію, яке життя ти вів.

Поклавши долоні йому на вилиці, я продовжила:

- Головне, я бачу який ти зараз і яким ти хочеш бути. Щоб ти не зробив, моя думка не
зміниться.

- Ти не знаєш, про що говориш! – з гіркотою в голосі сказав Віктор.

- Ти правий, – посміхнулася я. – Але мені все одно. Знання того, що ти це зробив у минулому
мені досить. І

навіть якщо ти раптом когось убив, я буду ховатися від правосуддя разом з тобою. А коли нас
наздоженуть, і

зав'яжеться перестрілка, я прикрию тебе зі спини...

Він не стримав посмішки.

А я відчула, що готова сказати головне.

- І все це просто тому, що... я закохалася в тебе, Вікторе Ескалант.

Я побачила, як його очі стали ширше, і він хотів було щось сказати, але я зупинила його
поцілувавши. Мені

потрібно було це, інакше я боялася розплакатися від емоцій, що переповнювали мене.

- Латті, ти - моє покарання...! - прошепотів він, притулившись лобом до мого лоба.
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Я усміхнулася:

- Мені пора почати ображатися на цю фразу.

Віктор відсторонився від мене. Його замислений погляд ковзнув по мені. Він простягнув руку.
Торкнувся

обличчя, губ й пропустив крізь пальці моє волосся.

- Не варто. Адже покарання для мене в тому, що я боюся втратити тебе. І, здається, цей страх
буде зі мною до

кінця життя.

Це було майже відповідне визнання в любові. Невже цей чоловік буде моїм? За що мені таке
щастя?!

- Мені пора до друзів, – м'яко сказала я.

Віктор кивнув:

- Добре. Я зараз на роботу. Батько схвалив мою ідею. Сьогодні уклали договір оренди мого
нового офісу.

- Це ж чудово! Завтра відсвяткуємо це?

Смуток в очах Віктора нікуди не зник. Хоч на губах грала посмішка.

- Неодмінно.

Коли я поверталася в кав'ярню, мій настрій трохи змінився. Я виплеснула свої почуття і мені
стало легше.

Проступок Віктора, очевидно, дуже серйозний і мене мучили здогади. Хоч я й забороняла собі
це. Я

переконувала себе, що все залишилося в минулому. Для мене дійсно було важливим те, що ми
не були знайомі

на той момент. І щоб це не було, я зможу пробачити і забути. Я була впевнена в цьому.

Розділ 36

Фатальний день

Якою б сильною не була пам'ять, все ж час іноді одержує перемогу над нею. Але трапляються
такі спогади, які

з роками стають тільки яскравіші. В основному, ці моменти з минулого завжди болючі,
тривожні, які

відчайдушно намагаєшся забути...

Прокинувшись в чудовому настрої, я вже мріяла про майбутню зустріч з коханим Віктором.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 253 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Сьогодні були

всього три останніх пари, тому я не поспішала збиратися до університету.

Немов метелик, пурхала я на кухні тітчиного будинку, заварюючи собі улюблену каву. На столі
був

приготований сніданок, не Тессою, звичайно. Тітка ненавидить суспільство каструль та
сковорідок. Її

домробітниця сеньйора Критто з задоволенням готує для неї і для мене.

Але їсти мені зовсім не хотілося. Я була сита емоціями і передчуттям зустрічі з Ескалантом. О,
скоріше б

настав вечір!

До півночі ми розмовляли по телефону. Віктор наполіг, щоб ми провели цей вечір удвох.
Наспівуючи веселий

мотивчик, якоїсь легкої пісеньки, я влаштувалася зручніше перед ноутбуком й завантажила
свою пошту.

Реклама, розпродаж, знижки, знижки... лист від незнайомого адресата.

Я спочатку пропустила його, але мене змусив повернутися значок, що сповіщав про вкладення.
Я відкрила

повідомлення, яке важило до того ж пристойно. Прочитала ім'я адресата «Милий друг». Хм...
Як назва

класичного твору Гі Де Мопассана.

«Доброго ранку, Злата!

Подивися на справжнє обличчя Віктора Ескаланта. І не забудь, потім сказати «спасибі».
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Я скачала програму, під назвою «Відкрий мене» і перевірила на віруси. Недобре передчуття
підбиралася до

мене нишком. Я натиснула кнопку плеєра, і почалося відтворення.

Відео було знято на чийсь телефон. Але якість була добра, не дивлячись на досить темний час
доби. В кадрі

з'явилися далеко нетверезі Віктор і Ксав'єр, вони сміялися, сперечалися про щось, поки
оператор-любитель не

наблизився до них.

- Гей, ну що ви там? Я включив камеру!
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Я впізнала цей голос. Він належав Хоакіну, як і телефон, на який велася зйомка. Хлопці стояли
десь на вулиці,

за їх спиною горіли вогні нічного міста. Здається, вони були на даху. Знайоме місце... Схоже на
те де ми

дивилися кіно з Ескалантом, над його квартирою.

- Все, знімаєш?- заплітаючись в словах, запитав Ксав'єр.

- Так, кажу ж!

- Ну, давай, Тор.

Хоакін взяв крупним планом обличчя Віктора. Його рука тряслася, чи то від сміху, чи то від
сп'яніння.

Ескалант моргнув кілька разів й прибрав посмішку з обличчя, марно намагаючись бути
серйозним.

- Я, Віктор Олександр Ескалант, син гранде герцога Давида Ескаланта...

- Він хвалиться, я не зрозумію?- розсміявся Ксав'єр. – Давай по суті.

- Так я ж щоб офіційно! – ображено сказав Віктор та продовжив. – Ну, вас!.. Отже, я Віктор
Олександр

Ескалант, щоб довести, що армія ні трохи не перетворила мене на селюка, всупереч заяві моїх
друзів...

Незважаючи на регіт, стримуваний Хоакіном за кадром, Віктор намагався бути надзвичайно
зосередженим:

-... і щоб відновити свою репутацію... е... як це...

- Першого самця Іспанії!- пирснув від сміху Ксав'єр.

- Е-е! - спробував заперечити Віктор,

але передумав. – Та що вже там! Нехай буде так... Значить, я повинен

буду за місяць закохати в себе і трах.., ой, вибачте! Спокусити саму принципову ціл.. незайману
дівчину цього

міста, яку люб'язно обрав для мене мій друг Ксав'єр... Чорт, як її ти сказав? Ім'я ще таке...

Він поклацав пальцями, намагаючись пригадати, але Ксав'єр прийшов на допомогу:

- Злата Бронських!

- О, саме так! Дякую, друже мій!.. Слухай, вона хоч не сильно страшна? Товста, мабуть, так? –
скривився

Ескалант.
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- Та ні! Тобі сподобається! - хтиво мовив голос Хоакіна.

- А-а-а, круто, що вже там...

- Головне, тепер, давай! – нагадав Ксав'єр.

- Ах, ну так! Якщо я програю, в чому я дуже й дуже сумніваюся – то віддам своєму опонентові й
другові в

одній особі Ксавьеру свою «Де Томазо». А якщо ж я - то у мене буде...

Він став загинати пальці, перераховуючи:

- Моя машина, арабський кінь Буцефал та непоганий секс з цією... як її? Чорт, треба
запам'ятати...

- Злата Бронських!

155

- Ось, з нею! Ви хоч покажіть мені її, щоб я не помилилася...

Під дружний регіт Хоакін розбив зчеплені руки Віктора і Ксав'єра за найкращою традицією
спору.

Ролик закінчився.

Треба ж, він навіть не міг запам'ятати мого імені.

Чомусь саме ця думка була першою. От і все. Карти розкриті, маски скинуті.... Або як там
кажуть, у класиків?

Це він - жорстокий світ сучасності! Немає в ньому місця справжнім почуттям, щирості або
шляхетності. Все

це залишилося там, на сторінках книг та кадрах кінострічок. А ми, покоління гламуру, клубів і
соціальних

мереж, живемо у брехні, лицемірстві та користі.

Я розумію це тепер, майже через три роки.

А тоді, сидячи перед монітором комп'ютера, я дивилася на миготливу кнопку плеєра, що
спокушала мене

натиснути повтор. І я зробила це. Потім ще і ще раз.

Я дивилася це відео до тих пір, поки не запам'ятала кожне слово, кожен жест Віктора
Ескаланта. Вони, як

гостре лезо ножа, вбивало мою любов знову і знову, і знову. . А разом з нею вмирала і частина
мене. Найкраща,

я думаю.
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Дивно ще й те, що сліз не було. Мені тільки не хотілося жити. А от плакати чомусь - ні.

Напевно, в мені ще жевріла слабка надія на те, що це чийсь злий жарт. Дурний і жорстокий
розіграш.

Заздрісний монтаж якихось недоброзичливців Віктора.

Мені треба переконатися у всьому самої. Я повинна почути правду, дивлячись в очі цим людям.
У його

улюблені очі, кольору чорного шоколаду. .

Я швидко зібралася. Скинувши відео на свій телефон і на флеш-карту, я вийшла на вулицю.

Інтернет мережа дуже корисна річ. Саме з її допомогою я дізналася де знаходиться офіс сім'ї
Ескалант. Адже

там працював Себастьян.

Моє таксі зупинилося в центрі міста поруч з високою дзеркальною будівлею. Увійшовши
всередину, я

звернулася до люб'язної дівчини, що сидить на рецепції.

- Так, сеньйоре Ескалант в офісі. Як вас представити?

- Злата Бронських.

Моя рішучість додавала мені сил. Я була впевнена, що почувши моє ім'я, він не відмовиться від
зустрічі зі

мною. Так і було.

Я піднялася на ліфті на потрібний мені поверх якраз тоді й задзвонив мій телефон. Я байдуже
подивилася на

ім'я абонента. Це була Марія.

- Ну, де ти є, я під твоїм будинком свій клаксон майже спалила? – защебетала вона мені у вухо
через динамік.

- Привіт, Марі, – безбарвно відповіла я, прямуючи в кабінет Себастьяна Ескаланта. – Я сьогодні
не піду на

лекції. Вибач, не можу зараз говорити.

- Що?!.. – продовжити вона не встигла, я відключила виклик.

Секретар підняла на мене очі, але я пройшла повз.

- Сеньйорито, куди ви?! – похопилася вона.
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- Мене чекають! – на ходу кинула я й відкрила двері кабінету старшого брата Віктора.
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Я завмерла на порозі, чекаючи, коли Себастьян зверне на мене увагу. Він сидів за широким
масивним столом,

у високому шкіряному кріслі і зосереджено дивився на монітор комп'ютера. Кабінет був
оформлений в кращих

традиціях позаминулого століття. Дубові меблі, темні кольори, солідні картини та інші
предмети інтер'єру.

Видно було, що він не новатор, а служить виключно сімейному бізнесу, що побудований
кількома

поколіннями.

Дівчина-секретар, цокаючи високими підборами, влетіла слідом:

- Сеньйоре, вибачте, я намагалася з'ясувати...

Але Себастьян вже зустрівся зі мною поглядом і повільно піднявся на ноги.

- Все в порядку, Эрнес. Залиште нас! – мовив він крижаним тоном, не спускаючи з мене очей.

Я думаю, він щось запідозрив, варто було йому почути моє ім'я з вуст робітниці рецепції.

Старший Ескалант застебнув ґудзик на своєму сірому піджаку і, обійшовши стіл, рушив у мій
бік.

Дивно, але тепер, я його не боялася, не поважала. Я дивилася в його медові очі, намагаючись
розгадати думки.

- Він поспорив на мене? – прямо запитала я.

Я бачила, як Ескалант зблід. Він застиг. Лише очі опустилися, він не зміг дивитися на мене.
Слова були

зайвими.

- Що...- мені трохи важко було говорити. – Що він повинен був зробити, щоб виграти?

Я хотіла це почути від нього. Мені доставляло нездорове задоволення мучити його правдою.

Себастьян дивився в підлогу. Було не звично бачити його таким. Я недоречно, відчувала свою
перевагу, над

його особистістю. Треба ж, а колись я ним захоплювалася...

- Він... - брат Віктора різко видихнув. - Це був секс.

Гірка усмішка була моєю реакцією. Адже я згадала ту ніч, коли ми мало не переспали. Він
домігся свого.

Довів, що він - самець. Тільки от не зміг довести справу до кінця! От я дурна, вішалася йому на
шию! Як же
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він веселився, згадуючи це зі своїми друзями-покидьками.

- Пропозиція, - мій голос був наче скрип старих дверних петель, я відкашлялась. - Він зробив
мені пропозицію.

Навіщо?

По Себастьяну видно було, як йому не хотілося відповідати. Але залишки благородства зробили
свою справу.

Наостанок.

- Це було однією з умов батька. Для отримання доступу до грошей сім'ї, Віктору потрібно було
одружитися.

Все. Надія на його невинність померла, так і не встигнувши закріпитися в моїй свідомості.

Не кажучи ні слова, я повернулася, щоб піти.

- Злато, він змінився! - вигукнув мені в

спину Себастьян. – Для нього це вже давно не просто суперечка!

Я, взявшись за ручку дверей, зупинилася. Здавалося, болючіше бути не може. Я відчула, як
задихаюся, немов

мені встромили ножа в серце. І удар припав зі спини.

- Мене нудить від вашої родини! – прошепотіла я.

- Я намагався напоумити його... - наче виправдовувався Ескалант.
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Обернувшись, я подивилася на нього, так ніби він тільки що плюнув мені в обличчя.

- Ти знав і мовчав. Не зупинив цю жорстокість. Ти – нічим не краще за Віктора.

В кабінет влетів герцог Ескалант. Ми з Себастьяном уставились на його усміхнене обличчя.

- Злато, мила! Який приємний сюрприз! – він обняв мене, а я крадькома змахнула сльози.

- Батько, ти не вчасно... - рушив у наш бік переляканий Себастьян.

- З чого б це? – приязно продовжував той. - Я сподіваюся, ти тут не намагаєшся зачарувати
наречену свого

брата, негіднику!

- Батько! - вигукнув Себастьян.

Але той ніби не чув його та життєрадісно продовжував:

- Люба моя, як же моєму сину пощастило зустріти вас! Ви не уявляєте, як він змінився! Ви -
ангел, вмієте
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зцілювати подібних йому!

Відчуваючи, що мене зараз знудить, я бажала якомога швидше піти звідси і більше ніколи не
бачити цих

облич.

- Боюся, це зовсім не так! – не піднімаючи очей, гірко усміхнулася я.

- Злато, не треба! – раптом попросив Себастьян. – Не губи його!..

Мені згадалося, як просила Віктора про те ж саме...

І я кинула на Себастьяна ненависний погляд. Він боїться, що їх батько все дізнається.

- Не треба, що? – здивовано переводячи на нас погляд, запитав герцог.

Холодна жага помсти підняла свою зміїну голову. Я, обдарувавши Себастьяна злорадною
посмішкою, дістала з

кишені свою флешку і простягнула її Давиду Ескаланту.

- Подивіться на вашого сина! – дивлячись йому в очі, мовила я.

Давид перестав посміхатися і взяв простягнуту карту пам'яті.

- У вашому віці пора вже зрозуміти, що люди не змінюються.

Я довго пам'ятала вираження їх очей. Здивований герцог з поступово згасаючим щастям в очах
і пониклий

його старший син, який визнавав свою провину й каявся. Таким бачили Себастьяна, напевно,
ще у молодшій

школі. Але мені було начхати. Ці люди розтоптали мене, розіграли наче річ. Пора ставитися до
них так, як

вони того варті.

Розділ 37

Викриття «геройських» вчинків

Він дзвонив мені, але я не відповідала. Так само я чинила з викликами Марі і Адріана. Я не
хотіла нікого

бачити або чути. Я брела по велелюдним вулицями Барселони. Бездумно йшла, відчуваючи, як
замість серця в

мене залишилася чорна діра подібної до тієї, що в космосі. Вона також поглинала в себе
безповоротно мою

любов, ніжність, довіру. Я знала точно лише одне, що більше нікому й ніколи не повірю.

Безжальні думки та спогади останніх щасливих днів, складалися в один жорстокий пазл
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обману. Мій незрячий

погляд блукав по обличчях перехожих. Безтурботні діти, щасливі туристи, спантеличені місцеві
жителі...

Цікаво, а хто з них здатний на такий вчинок?
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Сигнал телефону, що сповістив про повідомлення, трохи збив хід моїх думок. Я машинально
прочитала його:

«Крихітко, я сумую. Подзвони, як звільнишся! Є ідея з приводу вечора. Цілую! Твій Віктор».

Як дивно, більше немає тих приємних почуттів, що так подобалися мені. Я дивилася на безлике
ім'я, і мені

було все одно. Лише якийсь далекий голос з глибини моєї свідомості, зробив висновок: він не
знає.

Може Себастьян не розповів, чи їх батько не встиг подивитися відео. Можливо, не надав
особливого значення.

Ну що ж, розставимо всі крапки.

Я швидко написала відповідь: «Дуже завантажена. Побачимося ввечері. Я хочу в клуб. Поклич
друзів. У мене

є новина. У десять буду чекати».

Начебто все вказала, Віктору немає необхідності щось уточнювати. Я натиснула кнопку
відправити.

Потім, зловила таксі і поїхала додому. Було близько п'ятої вечора. По дорозі, я написала
короткі повідомлення

друзям заспокоїла, що все добре. Я збрехала, інакше мені довелося би з ними зустрітися на
порозі тітчиного

будинку. А мені треба було приготуватися.

Добре, що Тесса дуже розуміюча і тактовна людина. Мені не довелося пояснюватися з нею
довго. Просто

сказала, що буду готуватися до занять, щоб погуляти по довше.

Я одяглася по-особливому красиво й яскраво. Це надавало мені впевненість в собі. Чорний топ,
червоні

шкіряні лосини й чорна коротка куртка. Червона помада на губах, високі підбори і волосся у
хвіст. Раніше я

розпускала його завжди для Віктора і губи не фарбувала, адже ми цілувалися...
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Годинники пробили рівно десять вечора. Він був як завжди пунктуальний.

Віктор одразу помітив зміну в мені. Я не посміхалася, не жартувала. Шарахалася від його
дотиків, не

пригорнулася до нього з поцілунками і навіть не розмовляла. Він намагався розпитати мене,
але я кидала

коротко: «Все добре. Дякую». Він був у замішанні. Це видно було по його зрушеним бровам,
спантеличеному

погляду та незграбним реплікам.

А я була немов бездушна лялька. Мене більше не тягнуло до нього, його очі мене не
зачаровували, аромат його

парфумів дратував...

Він щось намагався мені розповісти. Але мій слух теж відмовив йому в увазі. Він все
відтворював і

відтворював фрази з того відео, немов поставлений на повтор в моїй голові.

Нарешті, ми приїхали в якийсь клуб. Я вийшла з авто і не зримим поглядом окинула натовп
молодих людей,

які чекали своєї черги до фейс-контролю.

Ескалант нагадав мені навіщо я тут, з'явившись поруч. Він пропонував мені руку. Я опустила
на неї погляд і на

мить уявила, як моє зап'ястя безтурботно спочиває в його долоні. Мене пересмикнуло від огиди
до нього. І я

відмовилася від його пропозиції.

Цього Віктор вже не витримав:

- Та що з тобою, врешті-решт? – вимогливо запитав він.

У відповідь, я подивилася йому прямо в очі.

- Нічого,- відповіла я йому безбарвним тоном. – Ну ж, йдемо, ми запізнюємося.

І, не дочекавшись його реакції, я продовжила свою ходу до входу в клуб. Він відразу ж
наздогнав мене і силою

взяв за руку, коли ми увійшли всередину.
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Чи моя запалена уява розігралася, чи може, так було насправді, але я побачила, як усі
присутні, ніби по
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команді, повернули до нас свої голови. Після оцінки нашої зовнішності вони, всі як один,

притислись один до

одного, щоб негайно обговорити всю цю справу.

Після всього пережитого до цього моменту, мій стан з важкістю можна було назвати
нормальним. Але на

подив нервозність моя пройшла, мені не хотілося плакати і злитися. Я була холоднокровною. Я
гордо

розправила плечі й підняла підборіддя. Я світилася зарозумілістю.

- Щось вип'єш? – чемно поцікавився мій підлий кавалер і тут же відсахнувся від мого
спопеляючи погляду та

контрастної сліпучої усмішки.

- Так. Хочу шампанського! Сьогодні ж свято, вірно?

Він дуже пильно і довго дивився на мене. Потім, не кажучи ні слова, розвернувся на підборах
та пішов.

Посмішка сповзла з моїх губ, і я озирнувся. Побачивши тих, заради кого прийшла сюди, я
попрямувала до цієї

елітної, брудної та аморальної компанії. До друзів Ескаланта. До судді та переможеному.

Я відчувала на собі погляд Віктора. Я уявила, як він побачив мене серед цих «героїв»

Він спантеличено насупив брови, взяв келихи, наповнені іскристими напоями, і оглянув зал в
пошуках мене. А

коли побачив – похолов. Всі його жахливі передчуття виправдалися.

Так, я все знаю. Ось чому я так себе веду.

Зблідлий Ескалант рушив до нас немов ідучи на страту. Але підійшовши до нас ближче, він
помітив, що я так

щиро сміюся і приймаю поздоровлення про заручини, що його впевненість навіть трохи
підкосила. Може він

надумав чого собі?

Але передаючи мені келих він раптом помітив, як мене пересмикнуло від мерзоти, коли наші
пальці злегка

доторкнувся.

Тепер сумнівів не залишилося. Зоставалося тільки чекати початку кінця.

- О, ну я зовсім не вважаю шахи видом спорту! – весело запротестувала я, сліпуче

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 263 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

посміхаючись.

- Цікаво чому? – запитав Ксав'єр, посміхаючись у відповідь.

Я зробила ковток з принесеного мені келиха:

- Ну як же? Спорт – це тренування для м'язів, організму в цілому, сили волі! А що можна
тренувати сидячи

годинами за столом й напружуючись лише тоді, коли потрібно зробити хід!

- А як же тренування інтелекту? – підбадьорював мене молодий оператор Хоакін.

- Тоді розгадування шарад можна теж назвати спортом? – продовжувала я, не звертаючи уваги
на похмурого

Віктора.

Чоловіки засміялися, а я все продовжувала і від слів моїх Ескалант, неодмінно, став повільно
покриватися

холодним потом:

- Інша справа кінний спорт, дійсно, Ксав'єр?- я подивилася на нього тим же нищівним
поглядом, з чарівною

посмішкою на губах.

Ксав'єр зблід і усмішка повільно сповзла з його обличчя.

- Справді?..- промимрив він, кидаючи запитливий погляд на Віктора, який мовчки чекав
продовження вистави.
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- Ну звичайно! – весело продовжувала я, але вже мало хто посміхався. – Мало того, що
займаючись верховою

їздою ви тренуєте своє тіло, так можна ще непогано заробити, ставлячи на скачки! А ще,
розвивати так

потребуючий в цьому, жалюгідну подобу інтелекту і ставити на відмінного арабського скакуна!
Якого-небудь,

Буцефала, так? Що ж ти мовчиш, дорогий Вікторе Олександре Ескаланте?

Я звернулася до нього, і голос мій почав злегка тремтіти. Я продовжила вже в абсолютно
мовчазній компанії

чоловіків з понуреними поглядами.

- Я сподіваюся, ви не продешевили, син герцога і гранде? Доброго скакуна тобі пообіцяв
віддати Ксав'єр, якщо
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ти займаєшся сексом з принциповою незайманою Барселони? – мій голос ставав трохи
голосніше і поступово

втрачав свою веселість. - Хотілося б мені знати його ціну. Щоб, так би мовити, оцінити свою
вартість! Що б на

майбутнє не продешевити, знаєте?

- Злата... - почав було Ескалант, але мене вже було не зупинити.

- Ну а ти, мало шановний Ксав'єр, не засмучуйся особливо сильно! Ну так, доведеться віддати
коня, але це

справа честі. Якщо вам, звичайно, це слово про щось говорить, хлопці! Зате ваші майбутні
дівчата не будуть

стояти на одному рівні з конем! Це теж непогано, правда?

Я залпом випила видхле шампанське і завершила свою репліку:

- А тепер, прошу мене вибачити. Повинна покинути вас, зіпсовані ви мої! Так як мене нудить
від вас, вашої

гидоти і тупих фізіономій!

Не дивлячись в обличчя Ескаланту, я тицьнула в нього порожнім келихом й круто
розвернувшись,

попрямувала до виходу швидким кроком.

- Злата! – я почула крик Віктора.

Наздогнав він мене вже на східцях ганку клубу.

- Злата, прошу стривай! – кликав він мене, але я не думала зупинятися

Нарешті, він схопив мене за руку й розгорнув до себе на очах тих, хто намагалися пройти в
клуб.

Я намагалася визволитися, не в силах навіть подивитися на нього.

- Будь ласка, вислухай мене! Благаю!

- Ні! – відрізала я і знову спробувала вирватися.

- Злата, я не відпущу тебе! - він спустився на кілька сходинок нижче, щоб зрівнятися зі мною і
тепер моє

обличчя було навпроти його. - Я можу тобі все пояснити. Будь ласка, тільки послухай!..

Я, нарешті, примусила себе подивилася на нього очима повних сліз, образи й зневаги. Я
ненавиділа його.

- Я хочу чути тільки одну відповідь! - від мого холодно-байдужого тону, навіть мені стало не по
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собі.

Така завидна витримка, гірко подумала я.

- Я не хочу чути ніяких виправдань, бо твій вчинок не можна виправдати! Не хочу чути, що
було, що змінилося

потім! Я хочу знати лише одне: це парі - правда чи ні?

Від правдивості моїх промов він похолов, і руки опустилися. Тишу розірвав тільки тихий голос
Віктора, що

виголошував лише одне коротке слово:

- Правда.

Здавалося, я вмерла. Я навіть не відчувала гарячих сліз, що котилися по моїх щоках.
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- Латті... - він, було, потягнувся до мене, але мій голос зупинив його.

- Не смій! – мене трясло від емоції, що переповнювали мене.

Я подивилася йому в обличчя з таким презирством, що він відсахнувся від мене.
Скориставшись замішанням,

я стала обходити Ескаланта.

- Ні! – раптом закричав він, судорожно хапаючи мене. – Я не зможу без тебе! Я не винесу. .
Прости мене!

Пробач, благаю! Я... Я... кохаю тебе!

Він зізнався мені в коханні...

Всього-то?! Вже дуже йому не хотілося втрачати підтримку батька! Мені стало смішно. Я
розсміялася,

дивлячись в його обличчя.

Руки Ескаланта опустилися. Він зробив крок назад.

- Мене? – задихалася я, відчуваючи, як сльози мимоволі течуть з моїх очей. – Кохаєш мене?!

Дзвінкий ляпас і червоний слід від моєї долоні залишився на його смуглявій вилиці.

- Я ж була лише тією, в яку просто ткнули пальцем! Мене

вибрав навіть не ти, а Ксав'єр... Як же ти можеш

мене любити?! Тобі ж навіть любити нічим! Ти – безсердечна тварюка! – я судорожно втягнула
в себе повітря і

заговорила вже іншим голосом – повним крижаного презирства. – Не смій ніколи заговорювати
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зі мною,

торкатися до мене, навіть не вимовляй мого імені... Ніколи! Я не хочу тебе бачити, чути, знати.
Зникни з мого

життя!

Зійшовши з ганку, я намагалася стерти з лиця сльози, які немов прорвало. Сівши в перше-
ліпше таксі, я

вказала першу адресу, що прийшла мені на думку.

І тільки від'їжджаючи від клубу, я дозволила собі подивитися в його сторону. Він стояв все там
же, де я його

залишила. Він дивився в мою сторону.

Я відкинулася на спинку сидіння й закрила очі. А насправді хотілося скорчиться від болю, щоб
вгамувати

внутрішні спазми. В моїй голові промайнула думка про те, що у цієї сцени було чимало
глядачів. Вони не

потрудилися навіть залишити танці і свої коктейлі, щоб перетворитися в безмозке стадо
пліткарів й роззяв.

Але мені було все одно. Переживати і хвилюватися нема чим, адже серця у мене вже не було.

Я не пам'ятаю, як опинилася на якійсь площі. Я брела, наче позбулася розуму. Мій мобільний
дзвонив й

дзвонив, але із-за пелени сліз і страждань, я навіть не могла розібрати імені на екрані.
Перехожі щось у мене

питали, але я не чула їх. Яке їм діло до моєї біди?

Сівши на якусь лавку, я взяла в руки телефон. Витерла сльози і набрала номер Марії.

- Так, Латті? – життєрадісний голос подруги звучав як рідний.

Спочатку я не могла сказати ні слова через задушливий потік нових сліз.

- Привіт, люба, ти де? Я щось не чую тебе!..

- Марі... - видавила я з себе, ридаючи. – Він спорив на мене!..

- О, Господи! Що?! Ти де? Назви адресу я приїду! Алло, скажи мені адресу. .

Я впустила телефон з рук. Я не змогла більше утримувати його в тремтячих руках... Всі мої
сили сковувала

істерика.
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Скільки часу я там просиділа не пам'ятаю. Коли мене знайшла Марія, я дивилася в одну точку,
а сльози текли

по моїх щоках.

Вона мені зізналася, що дуже злякалася, побачивши моє мертвотно бліде обличчя й порожній
погляд. Вона

всерйоз вирішила, що я зійшла з розуму. Їй на допомогу прийшов тверезий розум Адріана.
Разом вони мене

посадили в автомобіль Марі і відвезли звідти до неї додому.

Пам'ятаю, як мене поїли заспокійливим, вмивали моє обличчя, потім укладали в ліжко. Весь
цей час я не

зронила ні слова.

Марі сіла поруч зі мною в ліжку і обняла мене. Я, поклавши голову їй на плече, віддалася силі
дії ліків і

заснула.

Розділ 38

Без серця

Тітка приїхала за мною вранці. Потім був лікар, який обстежував мій емоційний стан і
призначив ліки для

заспокоєння.

Той ролик я показала друзям й тітці. Все переказувати у мене не було сил і бажання. Марія
була мовчазна, як

ніколи. Адріан заблокував контакти Віктора Ескаланта. Тепер, він не зміг мені ні подзвонити,
ні написати.

Після його першої спроби зустрітися зі мною, тітка звернулася до приватної охоронної фірмі. У
мене з'явився

особистий охоронець, агресивно налаштований на особистість Ескаланта. Я потребувала в
цьому супроводі,

адже з понеділка планувала вийти з укриття стін тітчиного будинку. Відвідувати університет –
було моїм

обов'язком, який я не могла і не хотіла кидати з-за підлості Віктора.

Марія переїхала на час до мене. Адріан зголосився віднести обручку Ескаланту. Від себе вони
вирішили

записати на диск те відео і віддати разом з ним. Мені було все одно.
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Моє життя зупинилось. Я була мертва, тільки чомусь ще ходила, іноді говорила, їла і
намагалася спати.

Я півдня дивилася у вікно, але в моїй голові не було думок. Могла слухати, а іноді навіть вести
бесіду,

абсолютно не усвідомлено говорити якісь репліки. Просто сиділа, дивлячись на щось, а потім
раптом

усвідомлювала, що сльози стікають по щоках.

Тітка страшенно хвилювалася за мене. Постійно опікала і дбала. Мені було її шкода. Адже мені
нічого не

допомагало, а вона трудилася.

Я була вдячна за розуміння. Адже мене ні хто і ні про що не розпитував. Але й в самоті не
залишали. Може,

боялися, що я можу щось зробити з собою. Напевно, я виглядала зовсім погано в їх очах.

Під вечір суботи повернувся Адріан. Очевидно, мені не хотіли розповідати про результат
зустрічі з Віктором

Ескалантом. Я прокинулася раніше, ніж планувалось і спустилася вниз.

У вітальні сидів розгніваний Ейд в оточенні тітки і Марі, яка щось витирала у нього з обличчя.

- Ти б бачила їхні обличчя! - гнівно говорив хлопець. – Скривджені, ніби це з ними так
обійшлися! Мерзенні

покидьки!..

- І все ж не варто було так, мій хлопчику! – голос тітки тремтів від хвилювання.

- По заслузі! – бурчала Марія.

- Ти що бився? – раптово запитала я, підходячи до них.

Всі троє, як по команді, скинули на мене погляд. Я не спускала очей з того, у якого кров
сочилася в куточку

рота.
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- Ох, люба, чому ти прокинулася так рано?! – вигукнула тітка, підлітаючи до мене.

Марі і Адріан опустили голови.

- Ейд, що сталося? – відмахнулася від тітоньки я.

- Це не він, – знехотя заговорив він. – Коли я знайшов їх компанію в квартирі Ескаланта, то
жбурнув йому
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згорток. А поки він роздивлявся його, я не стримався і висловив усе, що про нього думаю.
Негідник мовчки

слухав і тільки Ксав'єр став на його захист. З ним-то ми і зчепилися...

Всі замовкли, ніби чекали моєї реакції. Але її не було.

- Не варто, Адріан.

Я вийшла з кімнати.

***

Ранок неділі. Я, Марі та Ейд сиділи в моїй новій кімнаті й намагалися підготуватися до
навчального тижня.

Мені потрібно було хоч чимось відволіктися на щось переключити свої думки. Я намагалася, як
завжди,

зануритися у навчання.

Адріан журився над даремністю нашої науки і легкістю завдань. Марія вступала з ним у
жартівливий спір. Я

була байдужа до подій. Вони то і справа кидали на мене тривожні погляди, потім
переглядалися один з одним

та намагалися залучити мене до дискусії більш активно.

Мою увагу привернув звук машини, що під'їхала.

Я виглянула у вікно і побачила чорний автомобіль. Вийшов водій

і відкрив задні двері, випускаючи витончену

жінку в білому брючному костюмі. Я відразу ж впізнала її. Це була герцогиня Ескалант.

Дивно, але чомусь вона більше мене не устрашала і не захоплювала. Мені було байдуже. Все-
таки, добрі ліки

виписав мені доктор тітоньки...

- Цікаво, навіщо вона тут? – першою не витримала Марі.

- Примирливий візит, хіба не зрозуміло? – не відволікаючись від свого ноутбука, буркнув
Адріан.

Через хвилин тридцять, до нас увійшла тітка.

- Мила, - нерішуче звернулася вона до мене. – Сеньйора Ньевес дуже хоче з тобою зустрітися.
Знаю, що ти ...

- Я зустрінуся з нею, тітко! – холоднокровно мовила я, і пройшла повз тітки під здивованими
поглядами
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друзів.

При моїй появі у вітальні, герцогиня піднялася на ноги.

Я байдуже дивилася на цю красиву і елегантну жінку з однією метою: цікаво, що ж вона мені
скаже?

- Здрастуйте, Злато! – ніяково почала жінка, зчепивши руки.

- Добрий день, ваша світлість.

Ми дивилися один на одного на відстані двох-трьох метрів.

- Спасибі за те, що погодилися зустрітися зі мною, – першою порушила мовчання герцогиня.

- Мені лише цікаво, що саме ви скажете, – щиро відповіла я, відкинувши убік ввічливість.

Ньевес Ескалант зітхнула, стискаючи в руках білі рукавички.
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- Я розумію, що моя сім'я, в тому числі і я, заслуговуємо на таке ставлення з вашого боку.

- Це радує.

- Я прийшла просити у вас пробачення.

На мить я сторопіла.

- Ви нічого поганого мені не зробили.

- Ні, ви помиляєтеся, Злато, – герцогиня наблизилася до мене. - Я носила під серцем, потім
народила і

виховала чоловіка, який виявився здатний на такий низький та мерзенний вчинок.

Я, мовчки, спостерігала за матір'ю Віктора. Щось сколихнулося в моїй мертвій душі.

- Бачите, я як мати всі перемоги свого сина сприймаю як свої. А за всі його помилки, я
відчуваю свою провину,

- герцогиня тяжко зітхнула і подивилася кудись вдалину. - Я все ніяк не можу зрозуміти, де ж
допустила

помилку?! Де, так не догледіла цю схильність зробити подібне?!..

Мій бар'єр байдужості дав істотну прогалину. Десь у глибині свідомості, я підозрювала, що ця
жінка буде

просити мене не афішувати цей скандал або щось подібне. Може навіть спробує відкупитися...
Але вона

виявилася куди шляхетнішою своїх синів. А її очі були так схожі з очима Віктора...

- Можна мені взяти вас за руку?- нерішуче запитала вона, і я помітила, як жінка крадькома
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змахнула сльозинку.

Я мовчки кивнула.

- Злато, - сказала герцогиня, стискаючи мою долоню двома руками і дивлячись в очі. - Вибачте
мене, коли

будете готові.

- Я не тримаю на вас зла, - охриплим голосом сказала я. - Часом, ми не можемо ручатися навіть
за свої вчинки.

Що вже говорити за чужі...

Ми дивилися один на одного, очі повні сліз. Шкода, що з цією жінкою у мене більше немає і не
буде, нічого

спільного... Вірніше, сказати, нікого.

- Ви чудова людина. Таких, як ви - дуже мало. Я не вправі, звичайно, але все ж прошу вас - не
допустіть, щоб

ця історія змінила вас.

Я прогавила сльози і вивільнила свою руку.

- Боюся, вже пізно. Але, спасибі.

- Розумію... - герцогиня попрямувала до виходу.

- Ще я б хотіла, щоб ви знали, - озирнувшись, мовила вона. - Ми з Давидом зробили все, щоб
покарати

Віктора.

І вже в дверному отворі, додала:

- Хоча, він і без нас сповнений стражданнями. Я розумію, це нічого не змінює. Але я майже
впевнена, що він

полюбив вас... Таке з ним вперше.

Герцогиня пішла, залишивши мене з наполовину зруйнованої стіною байдужості.

«Ти - моє покарання!» - говорив мені Віктор.

Сподіваюся, що так і є.

Розділ 39
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Спроба повернути все

Відвідування університету стало для мене черговим випробуванням. Усім було відомо про наш з
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Віктором

розрив, але ніхто не знав причини. На моє превелике полегшення. Я боялася репутації чергової
жертви

спокусника-Ескаланта. Але краще це, ніж дівчина, з якою зустрічалися, щоб виграти парі.

Я стоїчно переживала лекції, під нетактовним пошепки про мою долю і єхидними поглядами.
Марія

намагалася мене розважати. Я була їй вдячна за підтримку, але частіше мені хотілося побути
одній. Я

перетворювалася на зануду-одиначку.

Неприємною несподіванкою був для мене раптовий прояв уваги від Маркуса. Він не спускав з
мене очей

протягом цілого дня. А під його завершення, все ж, перейшов до дій.

- А ти знаєш, як краще всього переживати розрив? – перегородивши мені шлях до виходу,
запитав він,

начепивши свою коронну посмішку гідну Джастіна Бібера.

- У тебе, очевидно, багатий досвід і и гориш бажанням поділитися ним? – втомлено мовила я,
зупинившись,

адже обійти його мені не вдалося.

- Типу того! – не зрозумів сарказму він.

- Ну і?

- Потрібно заводити нові стосунки, щоб швидше забути старі! – дурнувато підморгнув він.

Скрушно помотавши головою, я відповіла:

- О, Маркус! Якби ти був трохи менше симпатичний, тобі зовсім не солодко довелося б.

Поки він обмірковував мою фразу, я обійшла його і попрямувала до виходу з будівлі
університету.

- Так я не зрозумів – це ні, чи що? – крикнув він мені у слід.

- Не в цьому житті точно! – буркнула я собі під ніс.

Ось чоловік, який не зупиниться не перед чим, аби завоювати хоч трішки чужої слави!

Вийшовши на вулицю, я підняла комір свого пальто й щулилася від незвично прохолодного
вітру, що здував

ранковий дощик з листя і дахів будинків.

Мій охоронець, двометровий темноволосий володар чималої купи м'язів, по імені Франциско
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Саэс, чекав мене

біля сходинок ганку університету.

Я знехотя згадала, як на мене дивились сьогодні, коли він, з видом охоронця президента,
проводжав мене від

машини до університету. Всіх просто з'їдає величезна і жадібна до пліток болотна жаба.

Марія залишилася здавати свій «хвіст»

з історії, тому сьогодні додому я буду повертатися в самоті. Ну, якщо не

вважати неромантичну версію Кевіна Костнера.

Похмуро дивлячись собі під ноги, я йшла до «Сіату» тітоньки. Але знайоме почування, чуття
погляду на собі,

змусило мене озирнутися. У тому місці, де колись було серце, щось клацнуло і прокотилося
відлунням в моїй

темній і спустошеній душі. Я побачила червону «Де Томазо» та її водія, який стоїть поруч, у
синіх джинсах і

чорній куртці.

Мій охоронець тут же прийняв позицію праворуч від мене. Адже саме з цього боку буде Віктор,
коли я пройду

мимо.

Зустрівшись з його шоколадними очима, я опустила погляд. Лаючи себе за слабкість і відмову
від

заспокійливих, виписаних лікарем тітки.

166

Я прискорила крок, підходячи до нього.

- Латті! – я почула його голос, сповнений стражданням.

Штучним стражданням, виправила я себе.

Але варто було йому зробити крок у мій бік, як мій охоронець різко зупинив Ескаланта.

- Не варто, хлопче.

- Ти хто такий, чорт забирай?!

Я чула їх перепалку, вже за своєю спиною і не зупинялася, намагаючись якомога швидше
дістатися до укриття

в автомобілі.
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- Латті! Злато!

- Так, давай, легше! - грізно, попередив мій «охоронець».

- Слухай, здоровань!..

Мене насторожив звук удару, і я озирнулася.

З жахом побачила, як Ескалант, сповзає по боці свого авто. Завмерши, я спостерігала разом з
іншими

студентами події, що дуже швидко почали розвиватися.

Віктор зі збожеволілими очима кидається на мого охоронця, а той, з видом м'ясника, робить
йому кілька

ударів...

- Ні! Стоп! Не треба!!! – у дикому страху я кинулася до них, зупиняючи нищівні удари по
своєму красивому

кривдникові.

Саэс різко завмирає, і озирається на мене. А Ескалант знову повільно осідає у свого авто, але
вже з кров’ю на

чорній брові.

Інстинктивно, не усвідомлюючи що роблю, я кидаюся до нього і допомагаю встати на ноги.

- Латті... - шепоче він, а його гарне обличчя виражає біль, яку він переживає. – Прости мене...

Наші очі зустрілися. Він дивився на мене, так... наче я для нього дуже важлива.

Але я раптом прокинулася і відійшла від нього.

- Не цурайся лікарнею, – мовила я, подаючи йому серветку. – І залиш мене в спокої.

- Стій! - він намагається схопити мене за руку.

Але Саэс знову встає на його шляху і застережливо хитає головою.

- Прислухайся до порад дівчини, хлопець.

Я рушила знову до авто, але вже в компанії свого охоронця.

- Не варто так агресивно реагувати, сеньйоре Саэс, – сказала я йому, сідаючи в машину. –
Словесного

попередження буде достатньо.

Я кинула погляд на Ескаланта, який невідривно дивився на нас.

- У мене на цей рахунок особливе розпорядження від баронеси, сеньйора, – відповів мені мій
захисник. – І,
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прошу вас, кличте мене просто Саэс.
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- Добре! – зітхнула я.

В той день я зрозуміла, що Віктор Ескалант все ще щось значить для мене. Але це лише
питання часу.

***

Насправді незабаром все лише погіршилося. Сцена бійки на парковці університету привернула
увагу не лише

студентів, але і викладачів. Мене чекав чергове нелегка розмова з деканом, яка зробила догану
і знову

попередила. Не обійшлося й без настійливих порад (не залишаючи вибору мені) відвідати
психолога з УБ. Цю

зустріч я теж якось пережила, але тільки для відповідної відмітки.

Це було не найважчим для мене моментом. Справжньою мукою для мене був прохід повз
паркування кожен

ранок і день. Адже там мене чекав Віктор Ескалант з видом грішника, який кається. Тільки мій
грізний

охоронець зупиняв його, неодмінно утримуючи від спроб наблизитися до мене.

І кожен раз на капоті мого автомобіля був букет квітів. Але ще жодного разу я не забрала їх, а
дозволяла Саэсу,

з видом садиста, переїжджати їх колесами «Сіата». Йому, до речі, явно це доставляло
задоволення. Ну що ж,

хоч комусь добре від цього...

Через пролиті сльози образи і гіркоти від зради, у мене настала моторошна туга. Я як
божевільна, неймовірно

сильно і безвихідно тужила за Ескалантом. Я потребувала в ньому. Ночами мені снилися його
очі, що

дивляться на мене з ніжністю і пристрастю. Його руки такі сильні, красиві, з яскраво
вираженими венами і

довгими пальцями. Мені не вистачало його голосу, його запаху, присутності поруч...

Я була немов наркотично залежна, знемагала від бажання знову відчути цей наркотик. У мене
була ломка,

спрага дози. Мені потрібно було трохи Віктора...
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Як же я зневажала себе за ці почуття! Мені було соромно і неймовірно прикро, за своє
відчайдушне бажання

бути з ним. Але ось гордість, її я побороти вже не могла. Я віддавала себе на вівтар страждань.
Таке прощати

не можна.

Кожен раз, проходячи повз Ескаланта, я відчувала його погляд на собі і кожен раз, забороняла
собі дивитися у

відповідь.

Зате тепер, в університеті, моя популярність злетіла до неймовірності. Так як, мене безнадійно
чекав Віктор

Ескалант, всі зробили висновок, що це не він мене, а я його кинула. Така ось я, жорстока.
Бідний хлопець гине

від нерозділеного кохання, а холоднокровна я, навіть найняла охоронця, щоб захистити себе від
небажаного

товариства. Тепер всі гадали, що ж в мені змушує так принижуватися самого завзятого
плейбоя Іспанії?!

Маркус піною виходив у спробах зачарувати мене. Я передчувала рішення платити Саэсу
подвійну плату, лише

б він мене захищав ще від цього чепуруна. Жарт, звичайно.

Але напередодні свята Осіннього балу, який влаштовували щороку на території університету, я
відчула всі

принади награної популярності серед хлопців. Все примітивно жадали похвалитися мною,
вірніше тим

фактом, що я комусь віддала перевагу Віктору Ескаланту.

Чесно кажучи, дуже неприємно усвідомлювати, що подобаєшся не

ти, а тільки користь і вигода, яку можна

отримати від твого товариства.

Відмовитися від походу на свято, я навіть не мала права. На мене тиснули з трьох сторін.
Марія, яка

відчайдушно бажає вивести мене зі стану зневіри. Адріан - як один з головних організаторів, і
тітка, яку

рухали ті ж мотиви, що й Марі.

Ситуація загострилася в п'ятницю.
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Все починалося, як зазвичай. Я в компанії Саэса, проходжу повз Ескаланта до автомобіля, на
якому лежали

чергові квіти. Цього разу, здається, ромашки. Віктор немов шукав до мене підхід з допомогою
моїх улюблених

квітів. А так як він не знав мої уподобання, кожен раз букет був новий. І на цей раз він вгадав.

Підібгавши губи, я невдоволено представила, як пелюсточки ніжних ромашок, немов краплі
білої крові,

розсипані на асфальті. Ех, сумне видовище буде!

- Злато, постривай, будь ласка!

Вивів мене з роздумів голос Маркуса. Я озирнулася.

Він наздогнав мене як раз поряд з бурхливим Ескалантом. Навмисно, можу посперечатися.

- Що тобі, Маркус? – приречено зітхнула я.

- Я ось про що подумав...

Але я не слухала його, так як мою увагу привернув Віктор, який намагався пробитися повз гори
по імені

Франциско Саэс.

- Хлопець, мене просили тебе не бити. І ключове слово «просили»! - попереджав його мій
охоронець.

- Слухай, а як тобі фраза: «Плачу подвійну ставку»? Теж, до речі, ключова, – шукав до нього
підхід Віктор. –

Мені тільки поговорити! Хвилину, а? Можеш бути присутнім навіть!..

Саэс усміхнувся:

- Ти знаєш, хлопче, є таке, що за гроші не купиш. Повага, наприклад.

- Та ну?.. – прогарчав Віктор, спопеляючи поглядом спину Маркуса. - А цьому «лакованому»,
видно, можна

говорити з твоєю підопічною, так?

- Наказ є тільки на твій рахунок. Поки що.

Я розгублено подивилася на «лакованого» Маркуса, який явно чекав від мене відповідь на
питання, що було

упущене моєю увагою:

- Повтори-но! – не церемонячись, мовила я.
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Наша з ним розмова була в зоні чутності Віктора, який так і рвався до нас.

- Підемо на бал разом?

Ескалант зробив спробу пробитися до мене, але марно. Його попередили, що влаштовувати
бійку тут

заборонено, якщо він, звичайно, не бажає мені проблем з продовженням навчання.

Але цей привід його вже явно стримував все менше і менше.

Я перевела погляд на Маркуса, який дивно підморгував мені, і зсунула брови:

- Це твоя якась нова фішка? Не дуже ідейка, я тебе розчарую.

Він, пирхнувши, легенько кивнув у бік дракона-Ескаланта, який вже пашить вогнем:

- Ну, так що, скажеш? Ощасливиш мене?

- Злато! – вигукнув Віктор.

Я перевела погляд з одного на іншого.

169

Очевидно, Маркус, хоче допомогти мені провчити Віктора. Ну що ж, я йому відблиски своєї
слави, а він мені

якусь ступінь маленької помсти. Так собі угода, але краще ніж нічого.

- Добре, Маркус, - голосно промовила я. – Я піду з тобою. Заїжджай за мною о восьмій.

- Схвалено, дорогенька!

Зовсім розхоробрившись він, було, схилився, до моєї щоки. Але я відсахнулася, як від поні, яке
жахливо

неприємно пахло.

- До побачення, Маркус, – процідила я крізь роблену посмішку, і додала, тільки для нього. –
Зверни увагу, у

мене напоготові буде дуже потужний шокер.

Я попрямувала до машини, усміхаючись реакції Ескаланта.

- Латті! – почула я його позив, але не обернулася.

Саэс відкрив для мене дверцята авто, але я завагалася. І все ж таки зважилася. Підійшовши до
капота, я взяла

зворушливі білосніжні ромашки і, притиснувши до себе, сіла всередину.

- Пробач, Саэс, сьогодні я лишу тебе кровожерливості! – жартома мовила я, коли той сідав на
місце водія.
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- Шкода, мені це подобалося! – усміхнувся охоронець.

Від'їжджаючи від університету, я мимохідь кинула погляд на Віктора. Він посміхався і дивився
в мою сторону.

Здається, я дала йому надію.

Розділ 40

Крах

На вечір суботи я відмовилася від послуг свого Кевіна Костнера по-іспанськи без натяків на
романтизм.

Вбравшись в золотистого кольору довгу сукню, я чекала свого кавалера, який мав от-от
приїхати. Марі і Ейд

мене вже чекали на святі осені. Я трохи спізнювалася й готувала гнівну лекцію про важливість

пунктуальності.

Нарешті, під'їхав лімузин, але цей самозакоханий нарцис, навіть не потрудився вийти мені
назустріч, а послав

замість цього водія.

- Розважся на славу, дитино моя! – обняла мене тітка, стоячи на ганку.

- Постараюся! – мляво посміхнулася я, відчуваючи, як закипаю всередині від обурення.

Водій з насунутим кашкетом на очі, люб'язно відкрив для мене двері чорного автомобіля. Я
невдоволено

зауважила, що його парфум чимось схожий на ескалантовський. Але це був не останній
неприємний сюрприз.

Всередині лімузин був порожній – Маркус кудись запропастився!

Ми рушили з місця. У салоні заграла приємна композиція Джеймса Артура. Хороший смак у
водія, побіжно,

подумала я.

В невимовному обуренні, я стала ритися в сумочці в пошуках мобільного, щоб відчитати цього
«динамо».

Але мене зупинило клацання, що сповістило про блокування всіх дверцят лімузина. Я завмерла
і здивовано

глянула на водія, який зняв кашкета і скуйовдив свої чорне густе волосся.

Цей жест був мені знайомий... О, чорт!

- Ескалант, чорт тебе забирай! – закричала я у відображення його усміхнених очей в дзеркалі
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заднього виду.

170

Порожній лімузин, Джеймс Артур і цей парфум запеклих негідників...

- Так, крихітко? – невинно відповів той.

- Негайно зупини машину!

- Обов'язково, крихітко. Але трішки пізніше! – задовільно посміхаючись, відповів Віктор.

- Про що я думаю, взагалі?.. – пробурмотіла я, дивуючись власної дурості і, діставши, нарешті,
мобільний

стала гарячково набирати номер Марі.

В цей час, Ескалант повернув в якесь підворіття і, вимкнувши двигун, швидко вийшов з авто.

- Ну ж, Марі, відповідай!.. – як заклинання шепотіла я, дивлячись, як негідник підходить до
моєї двері

лімузина.

Але варто було йому тільки її відкрити, як я з усієї сили штовхнула його в коліно і спробувала
прошмигнути

повз.

- Не так швидко, кохана! – голосом, що трохи сів від

болю мовив Ескалант і, схопивши мене в оберемок,

буквально жбурнув назад у салон.

Важко дихаючи, я спостерігала, як він сідає поруч та вимикає мій телефон... Мій мобільний?!
Як же він встиг

так? Кишеньковий злодій, нещасний!

- Вибач за варварські методи, але ти не залишила мені вибору! – пояснив він знімаючи піджак і
краватку.

- Вибачатися, тепер увійшло в тебе у звичку? – сказала я, тривожно спостерігаючи за ним.

Моя тривога була пов'язана через раптове почуття, що льодовик всередині мене почав
підтавати. Я майже

забула, як він карколомно виглядає...

- Тепер у мене багато нових звичок, крихітко, – серйозно сказав він, дивлячись на мене з такою
ніжністю, як

ніхто ще не дивився.
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- Та ну? Дай-но вгадаю, кіднепінг?

Ескалант посміхнувся й судомно видихнув, оглядаючи мене поглядом млосних чорних очей:

- Якщо ти так і будеш ховатися від мене за горою, що може говорити, то і це теж.

Він присунувся до мене, а я віддалилася від нього й притисла до себе сумочку:

- У мене шокер, так що пригальмуй свої хтиві думки!

Треба бути сильною. Я - кремінь. Я - кремінь... Е.. хто я?..

- Сильніше ніж твоя байдужість, мене вже ніщо не здатне поранити.

- Впевнений? Як-то раз, я випадково торкнула ним Ейда, так він з півгодини корчився в
судомах! І, до речі,

мокре місце теж було...

Він коротко засміявся:

- Як же я скучив за тобою! – прошепотів він і знову присунувся.

- Так, Ескалант, попереджую тебе останній раз! – нарешті я намацала рукоять засобу захисту в
подібних

ситуаціях і дістала його.
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- Латті, - простогнав він, навіть не глянувши на шокер. – Знаєш, як не дивно, однією з моїх
нових звичок,

стало спостерігати за тим, як ти приїжджаєш в університет і залишаєш його. Моментами, я
навіть згоден на те,

щоб так провести все життя. Раз інакше я не можу бачити тебе.

- Вікторе...

- Ще, я люблю згадувати проведений з тобою час, – гаряче продовжував Ескалант. – те, як
солодко звучить моє

ім'я твоїм голосом. Як зухвало ти жартуєш і як приємно ти смієшся...

Він простягнув руку, я відсахнулася, але він лише торкнувся пасма мого волосся.

- ... Як пахне твоє волосся. Як ти тремтиш, коли я торкаюся тебе і стогнеш, коли цілую...

- Припини! – жорстко сказала я. – Чи почну нагадувати, як я можу тебе називати,
використовуючи нецензурну

лексику на трьох мовах!

Він зітхнув. Подивився в сторону, і продовжив голосом повним скорботи.
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- Я ніколи не зможу пробачити себе за те, що зробив. Я не гідний бути з тобою! Хіба що,
спостерігати здалеку

за твоїм життям. І якби не ця страшна мука, я б не посмів до тебе наблизитися і на милю.

- Чортів егоїст!

- Так, Злато! Я - егоїст!- його різкий пекучий погляд змусив мене ще далі відсунутися від нього.

- Егоїст, який раніше насміхався і не визнавав кохання! А тепер, я закоханий дурень, який
готовий віддати все,

що у мене є, включаючи життя, заради тебе. І, чорт візьми, щасливий від цього! – він сміявся
над собою, але

враз став серйозний й продовжив. – Але скажи мені, хіба ти не будеш щасливою з тим, хто
любить тебе, а ти..

любиш у відповідь?

Я проковтнула, намагаючись задушити в собі примарні почуття до цього чоловіка, що стали
проявлятися,

немов фенікси з попелу.

- З чого ти взяв, що я все ще кохаю тебе? – я намагалася говорити глумливим й байдужим
тоном.

Віктор пронизав мене своїм темним поглядом і насунувся на мене так, що я виявилася
загнаною в кут,

відчуваючи спиною двері лімузина.

- Для цього я тут. Я хочу благати про твоє прощення та переконатися, що в тебе все ще є
почуття до мене.

- Мене, напевно, вже шукають! – застерегла його я, але йому явно було все одно. –
Попереджаю, Ескалант, я

вмію ним користуватися!

Але Віктор навіть не помічав шокер затиснутий в руці і наставлений на нього. Не відводячи від
мене очей, він

одним легким рухом схопив моє зап'ястя, трохи натиснув, і пальці самі розтулилися.

Ескалант обхопив моє обличчя долонями та наблизився до мене так, що одне дихання у нас
було на двох.

- Латті, я зроблю все, щоб заслужити твоє прощення і завоювати тебе знову.

- Дарма витратиш час!..

- Згадай, крихітко, адже коли я вперше тебе побачив, не знав твого імені.
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Я болісно відганяла від себе нахлинули спогади і смикнула головою, намагаючись вирватися:

- Ну й що з того?!

Віктор не відпускав мене, погладжуючи область навколо мого рота великими пальцями:
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- Мені здається я саме тоді закохався у тебе...

- Достатньо!.. - скрикнула я.

- З кожним разом все сильніше і сильніше любив тебе. Настав момент і парі для мене перестало
мати значення.

Я згадав про нього лише в ту ніч... саме тому і не зміг! Прости мене! Я так тебе кохаю...

Я спробувала звільнитися, впершись йому в груди долонями.

- Мені... мені все одно! – збрехала я, остаточно втрачаючи контроль над таненням льодовика в
лівій частині

грудей.

Його обличчя осяяла боязка посмішка:

- Така солодка твоя брехня. Я відчуваю твій пульс на шиї. Ти тремтиш. Це все через мене.

- Ти... ти страшенно самозакоханий, Ескалант! – видихнула я.

- Я закоханий у тебе, крихітко...

І він різко поцілував мене з солодким стогоном. Я стала бити його по плечах. Тоді він схопив
мої руки і завів

мені за спину.

- Ну, давай же!.. Давай, згадай, крихітко! Прошу тебе, згадай ті почуття... – бурмотів він,
покусуючи мої губи і

цілуючи одночасно.

Це було немов мара. Я все ще пручалася, але моє тіло перестало мені підкорятися. Я обм'якла
під його

чуттєвим напором.

Хрипкий шепіт Ескаланта збивав докупи думки. Губи обпалювали мою шкіру, немов він ставив
клеймо...

Віктор тримав мої руки й притискав до сидіння, здається. Я марно з останніх сил уникала його
поцілунків.

- Я так нудьгував по тобі... Ти позбавила мене себе – це найгірше, що могла зі мною зробити!
Давай, поцілуй

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 284 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

мене...

Все. Я стрибнула в цю прірву. Але це було приголомшливо, немов виконання самої заповітної
мрії! Він наче

відчувши, що я здалася і звільнив мої зап'ястя.

Я запустила руку в його волосся і потягнула їх, змусивши його підняти голову від моєї шиї. На
мить, заглянула

в очі Ескаланта, я поцілувала його так, ніби він був джерелом, здатним повернути мене до
життя.

- Ось вона, моя дівчинка!- хрипко

прошепотів він, і я почула власний стогін.

Я віддалася хімії наших почуттів. Немов не було гіркоти цих днів. Ні зради, ні обману, ні сліз і
відчаю...

Минулі дні були всього лише нічним кошмаром, від якого я прокинулася ось тільки зараз.

І він був поруч, такий близький і рідний. Він ніколи мене не зраджував, був чесний зі мною і
шляхетний...

Віктор Ескалант немов збожеволів. Він втиснув мене в сидіння автомобіля своїм тілом,
обпалював мене своїми

ласками. Я, здавалося, стала воском в його досвідчених руках і була готова забутися.

О, невже я настільки слабка?.. Або це Ескалант надто сильний?

І немов доводячи цю теорію, він різко відсторонився від мене. Я дивилася, як він намагався
взяти свої почуття

під контроль. Його груди важко і часто здіймалися, очі дивилися кудись в бік, а руки тремтіли,
коли він

проводив пальцями по волоссю та обличчю.

Реальність поверталася в мою свідомість. Все ясніше і ясніше мені ставало зрозуміло де сон, а
де життя. І все

не так, як хотілося найбільше.
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Зрадницькі сльози жалості до себе виступили на мої очі.

- Навіщо ти мучиш мене? – прошепотіла я.

Ескалант перелякано скинув на мене погляд, і кинувся до мене знову:

- Ні, ні, що ти, Латті! Мені з трудом вдається стримуватися!.. Адже я не хочу, щоб наш перший
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раз був на

задньому сидінні авто.

Щоб приховати свої очі, я сіла прямо і почала приводити себе в порядок. Але ось голос у мене
тремтів.

- Відвези мене на бал.

Ескалант зворушено дивився на мене:

- Ти справді хочеш цього? Чи збігаєш від мене?

Я моргнула сльозами і подивилася в його шоколадні очі:

- Мені потрібен час, Віктор. Поки я не можу пробачити все те, що ти зробив.

Його очі заблищали надією і він посміхнувся:

- Я розумію, крихітко.

Я дивилася у вікно лімузина, поки Ескалант віз мене до будівлі університету.

Невже моя любов до нього знову ожила? Так швидко мої рани стали лікуватися. Може вся
справа в тому, що

від душевного болю найкращий засіб - це той, хто заподіяв її?

Мобільний оповістив про декілька повідомлень з голосової пошти. Від Марі і Адріана. Дивно,
адже я так і не

спитала куди подівся Маркус. Мій «лакований» горе-кавалер.

Віктор допоміг мені вийти з авто, і стиснув мою руку довше покладеного.

- Можна мені піти з тобою?

Як мені цього хотілося, знала тільки я особисто. Більше того, мені хотілося залишитися з ним і
більше нікого

не бачити...

- Гаразд, – вдавано зітхнула я. - Тим більше, що ти кудись відіслав мого істинного кавалера на
цей вечір. До

речі, де він?

Віктор, задоволено посміхаючись, поклав мою руку собі на згин ліктя і поправив нещодавно
одягнену

краватку.

- Скажімо так, я його дійсно відправив у звичне для нього місце.

Свято був влаштоване в одному з просторих холів університету. Нас здалеку зустрічала гучна
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музика і спалахи

фотокамер для звіту місцевої газети. Біля входу юрмилися ошатні студенти, які
супроводжували нашу пару

цікавими поглядами. Я вже звикла не звертати на них увагу. Моя рука лежала на руці Віктора,
і це солодке

почуття від його близькості потихеньку кружляло голову. Це не просто чоловік, він немов
магніт для мене...

Він пропустив мене всередину, і я роззирнулася. Величезна сцена біля дальньої стіни, де за
традицією будуть

обрані король та королева балу в кінці. Великі проекційні екрани були розвішані по стінах. За
ним

транслювалися танцюючі студенти.

Я стала виглядати друзів. На сцені з'явився Маркус і попросив уваги присутніх.

- Цікавий ти зробив для нього вибір! – сказала я Віктору, який похмуро дивився на місцевого
плейбоя.
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- Взагалі-то, я теж дуже здивований... - пробурмотів він.

- Друзі мої, прошу вас хвилиночку уваги. Зараз на цих екранах ми продемонструємо сюрприз,
присвячений до

сьогоднішнього свята. Люб'язно наданий одним із шанованих гостей! Отже, насолоджуйтесь.

Після оплесків, всі обернулися до тих екранів, які були до них ближче. Спочатку заграла
музика, з'явилися

старі фото з першого осіннього балу підписані 1901 роком, а потім їх була черга за таким же
принципом.

Я відвернулася і відкрила було рота, маючи намір щось запитати у Ескаланта.

Але не встигла. Мій слух загострився на тривожно знайомих звуках посилених потужними
аудіоколонками...

« - Так я ж щоб офіційно! – ображено сказав Віктор і продовжив. – Ну, вас!.. Отже, я Віктор
Олександр

Ескалант, щоб довести, що армія ні трохи не перетворила мене на селюка, всупереч заявам
моїх друзів...»

Різко піднявши голову, я побачила те відео, яке зруйнувало мою душу в один перегляд. Я
гарячково озиралася,

але на всіх екранах було обличчя Ескаланта, який все говорив і говорив. Його голос
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перетворився у гуркіт

грому. .

«-... і щоб відновити свою репутацію... е... як це...

- Першого самця Іспанії!- пирснув від сміху Ксав'єр.

- Е-е! - спробував заперечити Віктор, але передумав. – Та що вже там! Нехай буде так...
Значить, я повинен

буду за місяць закохати в себе і трах.., ой, вибачте! Спокусити саму принципову ціл.. незайману
міста...»

- Ні! Ні! Ні!.. – в жаху я почала задкувати під ошелешеними поглядами тисячі очей.

Це сон! Це страшний сон! Не може бути так жорстоко?!..

- Латті! Стій! – кликав мене Віктор.

Затиснувши рот рукою, я рвонула до виходу. Я бігла, поки перестала чути цей голос.

Все. Це був кінець. Повний крах мого життя.

Розділ 41

Прощавай, Барселоно!

Буває, коли доля підкидає нам тяжкі випробування ми себе заспокоюємо і сподіваємося, що
гірше вже не буде.

Потім, схаменувшись, женемо від себе цю фатальну думку. Але, на жаль, пізно. І тоді стає
зрозуміло, що може

бути в кілька разів складніше, сумніше й важче...

То відео не тільки побачили студенти з мого університету. Але і користувачі всесвітньої мережі
Інтернет.

Вибухнув величезний скандал. В центрі, якого, я була головною героїнею.

У той вечір, коли я втекла не витримавши ганьби, Віктор побив Маркуса. Це бачили Марія та
Адріан. Їх,

звичайно, розняли, але Ескалант встиг неабияк зіпсувати його зовнішність.

В університеті я більше не з'являлася. Як мій офіційний опікун, тітка забрала мої документи.
Сказала якусь

формальну причину, звичайно ж, неправдиву. Ніхто її не зупиняв. Навпаки, зітхнули з
полегшення.

Хто відправив це відео на екрани університету, я не мала ні найменшого поняття. Та часу на
роздуми з
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приводу цього у мене не було.

З

дому я вийти не могла. Принаймні, перші кілька днів. Репортери днювали і ночували під
дверима тітчиного

будинку. Не дивлячись на негласне правило місцевої преси, про збереження особистого життя
аристократів -

цю сенсацію упустити вони не могли.
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Моє життя, мрія й майбутнє зруйнувалися в одну мить, немов картковий будиночок від пориву
вітру. І у

всьому цьому була винна лише я одна. Не варто закохуватися в Віктора Ескаланта.

Скандал був у самому розпалі, коли пролунав дзвінок від батька. Це був пізній вечір. Я сиділа в
своїй кімнаті

одна, і як ніколи гостро відчувала свою самотність. Втерши сльози, я відповіла, з жахливим
передчуттям

майбутньої батьківської догани.

Голос його звучав стривожено і втомлено. Батько дізнався про все з новин. Преса як завжди
виставила все в

максимально гнітючому світлі: «Поки політик переживає важкі часи в розпалі революції, його
дочка

розважається з багатими іспанцями!».

Вперше я потребувала батьківської підтримки. Я плакала, слухаючи батька. І мені так
захотілося обійняти його

і сховатися на грудях від всього цього зла і підлості. Але я промовчала. Вислухавши його
розповідь, я все ж

знайшла вихід. Він вимагав виконання своїх умов. Ніколи не думала, що буду хотіти покинути
Барселону. Тут

для мене більше не було місця.

Про свої наміри довелося розповісти тітки і друзям. Кілька разів тітка і Марі по черзі
намагалися

додзвонитися моєму батькові, щоб відрадити його від вирішення. Але його номер був
недоступний.

Тільки Адріан промовчав, адже його холодний розум розумів, що це єдиний шанс пережити
мені весь цей жах.
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Саме він і допоміг мені пробратися крізь натовп репортерів в аеропорт Жирона за квитком в
один кінець.

Звичайно ж, всі вже знали про мою ганебну втечу. Вірніше, простеживши мій шлях,
журналісти так і назвали

свої статті: «Рятується втечею!», «Ескалант витісняє з країни!», «Хто сказав, що це
боягузтво?».

Мені було все одно. Тільки у вухах дзвеніли питання, які навперебій задавали представники
четвертої влади,

поки Саэс з помічником прокладали мені своїми спинами шлях до авто.

- Як вам секс з Віктором Ескалантом?..

- Чи ви б хотіли заміж за спадкоємця титулу?..

- Ваша перша думка, коли ви дізналися про парі?..

- Що-небудь хочете передати родині Ескалант?..

Як же багато питань можна було поставити про моє особисте життя?!.. Світські хроніки щосили
рясніли

подробицями з мого буття. Куди ходила, що їла, де ми разом були з Віктором. Особливо всіх
цікавило, коли

саме «це» сталося. За якийсь час йому вдалося мене укласти на спину?

Тут же з'явилася величезний натовп свідків справжніх й симулянтів. Вони-то і наживалися на
всій цій брудній

історії, зливаючи про нас інформацію. Навіть Амалія Рівас, яка вже не була заручена, дала
інтерв'ю. В якому

детально описувала, як брала участь у цій змові, будучи без пам'яті закохана в Ескаланта. Як
з'ясувалося, їх

інтимний зв'язок мав місце бути. А ту розмову, що я, нібито випадково підслухала, була
черговим вмілим

ходом Віктора. Треба ж, він обіцяв бути з нею, як тільки виграє парі....

Думка з приводу моєї персони розходилися. Хтось вважав мене невинним ангелом, хтось
вмілою піарницею, а

хто-то стервом, які передбачали, що це я і «злила» відео в Мережу. Заради слави, зрозуміло.
Порівнювали з

Кім Кардашьян. У мене з'явився власний фан-клуб. Я стала знаменитою, але не про таку
популярность мріють

адекватні люди.
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Приниження, сором, образа й знову, приниження. Такі асоціації з періодом мого життя того
часу.

Думала я про Віктора? О так, звичайно! Але мені величезних зусиль коштувало відтворити
глуху стіну

навколо себе. Я гнала від себе думки хоч якось пов'язані з цією особистістю. Всі мої біди
пов'язані з ним. Я

лаяла і ненавиділа себе за ту хвилину слабкості, коли дозволила себе цілувати цьому
негідникові. Більше того,
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я хотіла його пробачити!.. Він зруйнував все, що мені було дорого. Забрав у мене серце, й
розтоптав його на

очах у всіх.

Віктор Ескалант. . Але, не дивлячись на всі ці підлості, я так сумувала за ним!.. Чорт візьми,
якщо б він зараз

з'явився переді мною і знову сказав все те, що говорив тоді, в лімузині, я б пробачила його. І як
би це

безхарактерно не звучало, я б не змогла відштовхнути його... Здається, це він став для мене
покаранням.

Але він зник. Більше не робив спроб зустрітися зі мною. Мене мучили здогади і нехороші
думки. А потім,

випадково не вимкнений телевізор, і мені на слух трапляється уривок світських новин. В яких
молода ведуча

солодким голосом розповідала про те, що Віктор Ескалант зараз користується величезною
популярністю і

заробляє на своєму імені чималий капітал. А все із-за того, що ця мерзенна історія привернула
увагу до вже

застарілому бізнесу його сім'ї. У висновку ведуча передбачає, що з цього, вигоду, як не дивно,
отримав саме

головний учасник. Так може він не просто учасник, а й організатор?

Яка нісенітниця! Хоча... все сходиться до цього. Жага витягнути бізнес батька і почати свій, так
і горіла в

ньому. До того ж, зараз він як у воду канув. І я вже не здивуюся, якщо все те, що він робив для
мене після

викриття, було лише частиною або продовженням сценарію.

***
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Марія, Адріан і тітка влаштували мені прощальну вечірку, яка з тріском провалилася.

Ми сумували, плакали і з веселощів були тільки смішні фото. А коли всі можливі вмовляння
залишитися в

Барселоні і безглузді приводи були вичерпані, ми сиділи мовчки, обнявшись.

Я добре пам'ятаю своє останній ранок в Іспанії. Через півтори години в мене був рейс назад
додому. Я в

джинсах, майці і куртці, стояла перед дзеркалом у моїй коханій і дорогий кімнаті. Мені
потрібно було вже

виходити, але я все ніяк не могла покинути це місце. Зустрівшись поглядом зі своїм
відображенням, я

побачила себе іншу. Бліде, з чорними колами під очима і схудлим овалом обличчя.

Що ти зі мною зробив, Віктор Ескалант? У кого мене перетворив? У

прокажену, вигнанку, безсердечну. .

Любов – це пекло на землі. Може у когось інакше, але моя любов саме така.

Мій погляд ковзнув по моєму ліжку. З тієї пори, як я дізналася про його зраду, на ній я більше
не спала. Не

могла. Мені постійно здавалось, що він лежить поруч або ходить по кімнаті.

Все, пора брати себе в руки. Я зітхнула і одягла чорні великі окуляри. Це був мій захист від
відблисків

фотоспалахів.

Тітчин «Ленд Ровер» сріблястого кольору мчав під керівництвом Саэса по вулицях Барселони,
тримаючись

напрямку аеропорту. Дуже до речі в салоні співала свою пісню Адель «SkyFall»

Барселона для мене була містом, в який приїздиш погостювати, але всім серцем хочеш
залишитися в ньому

назавжди. Вона підкорює з першого погляду, з першого подиху, з першого кроку по численних
вулицях на

будь-який смак. Тут багато стилів життя. В одному з них можна знайти щось особисте для себе.
У місті, де

чарівно поєднується сучасність і історія, наука і мистецтво, розваги та робота.

Але тепер, для мене Барселона - це муки і страждання.

Складна річ асоціація. Якось спонтанно створиться і стає незворотною. Лише через довгі літа
може щось
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змінитися.

В моїх очах все ще спалахували відблиски фотокамер, коли я стояла біля свого терміналу
прощаючись з

близькими.

- Латті, я... ми... - схлипувала Марі, поки ми обнімалися. – Ми з Адріаном зустрічаємося!

- Що?! – здивувалася я і відсторонилася від неї, переводячи погляд з одного на іншого.
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Поки тітка утирала сльози, стоячи поряд, друзі винувато потупили погляд і взялися за руки.

- Хороші мої! – розчулено прошепотіла я і кинулася обіймати їх. – Яка чудова новина! Я дуже і
дуже рада за

вас!

- Правда? – плакала Марія.

Відсторонившись, я витерла сльози і глянула на новоспечену пару.

- Звичайно... Тільки нагадайте мені трохи пізніше посварити вас за скритність і неодмінно
образитися на пару

годин!

- О, Латті! – засміялася крізь сльози Марія, стискаючи мою руку.

- Нам буде дуже не вистачати тебе, дорогенька! – зізнався Ейд, і обійняв мене. – Я знайду
винних, чого б мені

це не коштувало. Обіцяю! – прошепотів він, і розтиснув обійми.

Я вдячно кивнула і обернулася до тітки.

- Мила тітонько, - крізь сльози звернулась до неї я. – Обіцяй стежити за своїм здоров'ям,
інакше...

- Ти повернешся? – з надією запитала моя дорога родичка.

Я обняла її, з тугою вдихаючи її незмінні духи «Jado» від Діор.

- Тебе завжди буде чекати твій дім, рідна. Пам'ятай це, добре?

Я кивнула і відсторонилася.

- Злато!

Ми з тіткою обернулися на стривожений голос Адріана.

Моє серце, якого здавалося більше немає, раптом скажено забилося. Друзі повільно відходили
в сторону,
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пропускаючи Віктора Ескаланта.

Його вродливе обличчя було незвично похмурим і блідим. Я повільно ковзнула по ньому
поглядом. Він був у

військовому мундирі.

Шоколадні очі дивилися тільки на мене. А я, здавалося, не могла дихати. Він рушив до мене,
але Адріан і Марі

стали на його шляху.

- Ні! – викрикнула я, і вони знехотя відступилися.

Але моя тітка встала на їх місце і раптом... Вона різко розмахнулася і вдарила його по обличчю.
Марія ахнула і

затиснула рот рукою.

Голова Віктора трохи сіпнулася в бік і він на мить прикривши очі.

- Заслужив... – тихо мовив він Тессі.

Шлях до мене звільнився і Ескалант, нарешті, наблизився.

- Їдеш? – дивлячись на мене, запитав він.

Я звузила очі, так як їх нещадно щипали зрадницькі сльози.

- Як бачиш! – прошепотіла я.

Як же мені хотілося торкнутися його...
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- Надовго? – голос Віктора звучав якось здавлено.

Я судорожно зітхнула:

- Поки не забуду. .

Ескалант кивнув.

- Це правда? – він гіпнотизував мене своїм поглядом.

- Що саме?

- Те, що говорять про тебе?

Гірка усмішка вирвалася в мене.

Я не вірила своїм вухам. Він прийшов упевнитися в якийсь плітці?! А я-то благала про те, щоб
він переконав

мене залишитися! Обійняв, сказав, що любить і впевнив в тих жахливих й неправдивих чуток
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про нього. Я

хотіла його захисту від тої ганьби, яку він сам накликав!

Втерши зрадливу сльозу, я подивився на чоловіка, в якому так гірко помилилася.

- Правда! – закивала я, абсолютно не маючи найменшого поняття, що він має на увазі. – Все до
останнього

слова. Все правда.

Я гордо дивилася тепер вже в презирливі очі Ескаланта, а всередині кричачи від болю. Мені
довелося стиснути

кулаки, проколюючи шкіру рук нігтями, щоб стерпіти цю муку.

- Значить, все було грою? – запитав він тоном здатним заморожувати серця.

Оголосили про закінчення посадки на мій рейс. Це було моїм порятунком. Я взяла свою ручну
поклажу і

помітила, як пара моїх сльозинок впала мені під ноги.

- І нехай знання цього спростить твоє жалюгідне існування, Ескалант!

Не озираючись я залишила за своєю спиною своє минуле, від якого раніше залежало моє
майбутнє.

На мене з розумінням дивився люб'язний персонал аеропорту, поки я намагалася виплакати
свою біль.

Дивлячись в ілюмінатор літака зі свого місця, я не могла ні як упоратися зі своїми емоціями.

Пролунав дзвінок на моєму мобільному. З боязкою надією я глянула на екран. Але номер був не
знайомий, і,

судячи з міжнародного коду, дзвонили з моєї батьківщини.

- Злата Бронських? – запитав мене чоловічий голос.

- Хто це? – мій голос звучав приглушено з-за забитого носа.

- Моє ім'я Гаспар Алі-Капур, я друг і колега вашого батька.

Насилу зосереджуючись на цій розмові, я намагалася розчути низький голос, що говорив на
моїй рідній мові з

легким американським акцентом.

- Я дзвоню вам за його дорученням. Так вийшло, що він тільки що був заарештований і просить
вас не

приїжджати додому. .

- Що?!
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- На пояснення немає часу. Просто залишайтеся поки... там, де ви знаходитеся!

- Але я не можу! Я вже вилітаю!
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- Fuck!.. Вибачте! – він швидко схаменувся. – Добре. Тільки як прибудете, зателефонуйте мені.
Але тільки мені

і відразу, добре?

- Так-так, я зрозуміла.

Розділ 42

Микита Сєверов

Абсолютно збита з пантелику, я провела самі болісні в своєму житті три години сорок п'ять
хвилин перельоту.

Єдине на чому я могла зосередитися - це обдумування мого плану дій.

Буквально, вилетівши з літака, я відразу набрала батька. Номер не доступний, сказав мені
через динамік

байдужий голос оператора. Я завантажила через мобільний Інтернет

всі останні новини політики. Я не

довіряла новоспеченому другу мого батька, тому не стала відразу дзвонити.

З'їдена докорами сумління за власний егоїзм, я читала жахливо тривожні заголовки новин,
сидячи в залі

аеропорту мого рідного міста. Переворот, нова влада, воєнний стан, терористи, окупація...
Немов ще один

страшний сон.

І мій тато, як представник влади, був заарештований за свою діяльність, якимись патріотами
новоспеченої

країни. Як це могло статися в мирній і спокійній країні буквально за кілька тижнів?! І як батько
міг

приховувати від мене подібне? А Тесса? Невже була не в курсі?!

Але як же я могла це пропустити увазі?! Відповіді на поверхні – моя ізоляція від новин із
зовнішнього світу,

мамина прізвище замість батьківського й проблеми в особистому житті.

Тепер я розумію, що найкращим рішенням було б купити зворотній квиток. Але тоді, я немов
намагаючись
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виправити свої помилки, вчинила дуже ризиковано і безрозсудно.

Піймавши таксі, я назвала свою адресу. Потрібно було закинути речі і відправитися на зустріч
до батька.

Судячи за даними з Інтернету, він перебував у будівлі міліції, яку розпустили.

Таксист якось дивно поглядав на мене, поки віз до мого рідного дому. Але я незабаром
перестала це помічати,

повністю занурившись в пейзажі міста, якого я тепер не впізнавала.

Осінь в моїй країні була не такою затишною як в Іспанії. Сіре небо, холодний вітер, дрібний дощ
і температура

ледве-ледве переповзала поділ термометра «+10». Але не це мене бентежило.

Місто стало іншим. Я немов потрапила в інший вимір. Звичайних людей дуже мало, зате в
камуфляжному

одязі незвично багато. Автомобілі без номерних знаків, зірвані прапори, що стільки років
висіли на почесному

місці, тепер валялися в болоті. А ще, зброя. Я спостерігала, як страхітливе стало звичним.
Автомати тримали в

руках, а кобура на поясі для багатьох було нормою...

Почуття паніки і страху стискало мої нутрощі холодними кліщами. Я стала набирати номери
всіх своїх

знайомих з рідного міста. Але все безрезультатно – автовідповідач або гудки, й «номер
недоступний». Мені

нічого не залишалося, як зателефонувати підозрілому другу батька. Прослухавши низку довгих
гудків, мій

виклик залишився без відповіді.

У всій цій ситуації був тільки один плюс: я могла зосередитися над чимось, крім Віктора
Ескаланта.

Ми зупинилися біля якогось поста з саморобних споруд. Мішки з піском були викладені в
барикади, на

величезних бетонних плитах були написи: «Стоп» і «Гаси світло». Чоловіки зі зброєю
напоготові перевіряли

документи у бажаючих проїхати. Ми не були винятком. Коли мені мій паспорт повернули, ми
рушили далі в

дорогу.

Мій погляд затримався на саморобному хресті, в центрі якого цвяхом був прибитий лик Божої
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Матері.
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- Жах який!.. - пробурмотіла я.

Водій запитливо на мене подивився, і я зрозуміла, що машинально говорила по-іспанськи.

- Вибачте...

Я не стала розпитувати його, надто вже дивно він дивився на мене.

Ми приїхали. На вулиці вже сутеніло. Я вийшла з авто і зупинившись, кинула погляд на мій
рідний дім.

Передчуття чогось поганого мені не давало спокою. Похмурий та самотній двоповерховий
особняк за

високими воротами. Він був такий чужий і холодний, немов усім своїм виглядом мене відмовляв
входити

всередину.

Але я рушила вперед, тягнучи за собою сумку і валізу на коліщатках. Хвіртка була розкрита,
вольєр нашого

пса - порожній.

Тато, мій таточку, як же ти там?! Твоя безалаберна дочка повернулася додому. . Господи,
невже мені доведеться

ночувати вдома в самоті?! Ці думки не давали мені спокою...

З жахом, я виявила, що вхідні двері були не замкнені. А увійшовши до будинку, я побачила
страшний безлад –

розбиті вази, перевернута меблі і покалічені стіни отворами, дивного походження. Невже від
кулі?!

Я завмерла в центрі кімнати, намагаючись прийти в себе.

Звуки з батькового кабінету, змусили мене здригнутися. Я, порившись в сумці, знайшла свій
шокер і, кинувши

багаж, безшумно рушила в бік зачинених дверей. Моя боязка надія, що я там побачу батька,
провалилася в

одразу ж секунду, коли відчинила двері.

В оточенні розкиданих речей, немов після обшуку, за батьковим столом сидів довготелесий
худий хлопець з

копицею русявого волосся. Він був мені абсолютно незнайомий.
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Я не знала, що мені ще залишалося робити, крім як штовхнути двері та увійти в кабінет батька.

Молодий чоловік підняв до мене обличчя зі щетиною на вилицях. Його сірі очі здивовано
ковзнули по мені, і

він піднявся на ноги.

- Хто ви такий і що робите в кабінеті мого батька? – гнівно спитала я, входячи углиб кімнати.

Незнайомець посміхнувся і, взявши, рамку з моїм фото зі столу і тицьнув у неї пальцем:

- Так це ви?

- Я.

Він задумливо розглядав моє дитяче зображення:

- Ви трохи змінилися...

- У мене на це пішло десять років! – вороже я втупилася на нього. – Ви не відповіли на моє
запитання.

Хлопець був худим і високим, у камуфляжному одязі. На його поясі висіла кобура, а поруч зі
столом

накренившись «відпочивав» автомат.

- Я - Микита Сєверов. І це тепер мій кабінет. Втім, як і будинок.

Я похолола. Це ім'я прослизала в новинах. Почуття, що я зробила величезну і ризиковану для
життя помилку,

посилилося в стократ.

Очі цієї людини дивилися на мене як на майбутню забаву, і це лякало ще більше. Адже я навіть
не можу

звернутися в міліцію. Я абсолютно безпорадна.
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- Що з моїм батьком? Я можу його побачити? – я намагалася говорити спокійно.

Микита Сєверов обійшов стіл і сів на його краєчок, склавши руки на грудях.

- Ваш батько платить за свою принциповість. Нам потрібні певні відомості від нього. І тепер,
здається, ми

зможемо їх у нього добути. Не без вашої допомоги, зрозуміло.

- Його... його катують? – видихнула я.

Він стиснув губи.

- Такі закони революції.
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«Революції»... Відлунням

звучить у мене в голові. Якби не страх, який сковував мої емоції і зраджував сили, я

б не витримала всього цього остраху, що нахлинув на мене за короткий період часу.

- Я хочу бачити свого батька! – твердо мовила я.

Сєверов дивно усміхнувся і глянув на мене, страшним поглядом звужених очей.

- У тебе гарний акцент, – сказав солдат, відсторонившись від столу. – Звідки він?

- Я довгий час жила в Барселоні, – насторожено відповіла я.

- Як вдало, ти вирішила повернутися додому, – вдоволено посміхався він. – Для мене.

Стиснувши в кишені куртки шокер, я відчайдушно шукала шляху до втечі, відганяючи від себе
жахливі

передчуття своїх перспектив.

- Дайте мені поговорити з батьком. Я постараюся переконати його все розповісти.

Я насилу вірила в свої сили, але все ж мені потрібно було почати хоч з чогось.

- У тебе буде така можливість, але трохи пізніше.

Ця людина випромінював небезпеку. Щось підле було в ньому, коли він походжав по кабінету
мого батька,

немов хазяїн.

- Цей будинок перейшов під нашу владу. Тепер тут буде один з наших штабів. Незабаром сюди
прибудуть мої

друзі.

Гарячково міркуючи, як мені примудритися і піти звідси, я все ж не випускала його з виду.

- Який приємний сюрприз на них чекає вони навіть не уявляють!

- Я нічого не знаю... Батько зі мною не ділився подробицями своєї роботи.

- Це я вже зрозумів. І, тим не менш, тебе доведеться заарештувати і допитати.

- За що?!

- За те, що ти дочка політика попередньої влади. Нічого особистого! – він став навпроти мене.

Жах скував мене. Сєверов простягнув руку і спробував торкнутися мого обличчя, але я
відступила, стиснувши

сильніше шокер.

- Знаєш, - мовив він, трохи схиливши голову до плеча. – Раніше, дівчата подібні тобі навіть не
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дивилися в мою

сторону.

Я зробила крок назад, шукаючи план втечі. Твердо вирішивши вже тоді: живою я йому не
здамся.
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- Мені дуже шкода, правда! – я намагалася не викликати його агресію.

Він коротко засміявся:

- Не варто. Тепер все змінилося, – він зробив крок у мій бік. – Знаєш, чому?

- Ні... – я спиною просувалася до дверей.

Крива посмішка викривити його губи:

- Тепер, я можу взяти будь-яку. І зараз, я хочу тебе.

Я заперечливо замотала головою, немов намагаючись прокинутися від цього кошмару.

Він все наступав на мене. Я намацала дверну ручку.

- Вибирай з доброї волі чи ні...

- Ні, будь ласка, не треба! – шепотів я, дивлячись в його очі.

Сєверов прискорився. Я вибігла в хол. Але зовсім скоро відчула, як він схопив мене за волосся і
смикнув до

себе. Голова запрокинулась і сльози потекли з очей. Я не стримала крик болю і жаху.

- Зізнаюся, - процідив він мені у вухо, - цей варіант мені подобається найбільше!

Мене ледве не знудило, коли він провів язиком по моїй щоці. Не стримавшись, я тицьнула в
нього шокером,

але йому вдалося ухилитися.

- Ах ти, сучка! – закричав він, коли я дряпала його обличчя своїм барселонським манікюром.

Я була вільна і побігла до виходу. Розум, забившись у кут від страху у моїй свідомості
підказував, що він не

буде в мене стріляти. Я їм потрібна живою, він сам зізнався.

Жорсткий удар і я впала на підлогу, скорчившись від болю.

- Не так швидко, красуня! – задихаючись, він вибив з моїх рук шокер ногою і, схопивши за
волосся почав

кудись тягти.
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- Ходімо, наверх.

Я не могла дихати від болю, намагаючись крикнути, але безрезультатно. Та й кого кликати на
допомогу?

Сєверов втягнув мене в якусь кімнату і відпустив. Я спробувала відповзти від нього якомога
далі, нестримно

ридаючи. Якщо вдасться дістатися до вікна, у мене буде шанс вистрибнути.

- Будь ласка, не треба! У мене є гроші, я віддам все! Тільки не треба, будь ласка!..

Лиходій розреготався.

- Цього у мене вистачає! Але твої - я теж заберу, в будь-якому разі!

Я зрозуміла, що це найжахливіше, що може зі мною статися. Я благала про допомогу. .

Він знову став наближатися до мене. Раптово задзвонив мій мобільний. Я вихопила його з
кишені і натиснула

кнопку відповісти:

- Допоможіть мені! Будь ласка, допоможіть!.. – кричала я в трубку.

Сєверов спробував у мене його відібрати, але я з усієї сили вдарила його підборами.

Він зігнувся:
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- Погань!

Я потрапила йому в живіт, хоч не цілилася взагалі.

- Проспект Гвардійський, сто п’ятнадцять! – прокричала я, але він вже сів на мене зверху і
відкинув мій

телефон в бік.

Чоловічий кулак ударив мене в обличчя. Потім ще раз. І ще раз... Кільця на його пальцях
роздирали мою

шкіру.

Я майже втратила свідомість, відчуваючи свою кров на смак. Господи, як боляче...

Ґвалтівник жбурнув мене на щось м'яке. Я намагалася боротися, але руки стали неначе
свинцевими. Я почула

звук тканини, що рветься.

Потім нудотний рот почав мене цілувати.

Зібравши залишки сил, я зціпила зуби, прокусив свині губу. Він завив від болю. Ще один удар і

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Злата (СИ) 302 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

я занурилася в

морок.

Розділ 43

Я вирішила померти

Я прийшла в себе від ниючого болю в усьому тілі. Солонуватий присмак у роті викликав нудоту.
Одяг на мені

був розірваний і забруднений кров'ю. Не тільки моєю.

Я прийшла в себе іншу. Зломлену. Побиту. Зґвалтовану.

- Прокинулась? – звідки з'явився мій ґвалтівник. – Зараз у мене справи з твоїм татком.
Повідомлю йому

радісну звістку. А потім повернуся до тебе. Ти мені дуже навіть сподобалася!

Не чоловік і не людина хтиво посміхався та застібав свої штани:

- Але якщо не будеш більш зговірливою, віддам тебе солдатам! Це і так станеться, звичайно.
Але краще для

тебе, намагатися з усіх сил, щоб відтягнути цей момент.

Він пішов. Залишивши мене, зламану забаву для чоловіків, одну в своїй кімнаті.

Тут я спала з трьох років.

Мама читала мені казки на ніч і співала колискові, лежачи зі мною ось на цьому ліжку, де мене
тільки що

зґвалтував покидьок.

Мене знудило. Прямо на постіль.

Похитуючись, я встала і пішла у ванну кімнату. Я відчувала бруд, мене вернуло від самої себе.
Стала під душ

прямо в залишках одягу.

Я річ. Я не людина. Мене ставлять на кін. Мені придумують роль. З легкістю обманюють і
зраджують, як

забуту іграшку, вже доросла дитина. У мене немає серця, немає душі. Навіть моє тіло взяли
силою...

Я стала зривати себе закривавлені ганчірки. Здається, мої рани на обличчі і подряпини по тілу
почали боліти

сильніше від гарячої води і мила, яким я нещадно терла себе. Піна змішалася з моєю кров'ю.
Підлога в душі
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придбала рожевий відтінок. Але я не переставала з силою мити свою шкіру, роздираючи рани
ще

сильніше.

Мені не стало легше, коли я вийшла з-під води.

Відкрила гардероб. Він був майже порожній. Мені на очі потрапило плаття мами. Таке забуте і
самотнє. Як

символічно...

184

Надівши його, я підійшла до дзеркала. Моє понівечене від побоїв обличчя було блідим, очі
видавали моє

несамовитий стан. Сукня біла у ніжно-рожеві квіточки, була завеликою для мене. Але воно
немов бальзам для

зраненої мене.

Мамо, матусю! Спаси мене! Забери мене до себе! Я не хочу більше нічого, тільки обійняти
тебе... Твоя донька

дуже слабка, вона не може виносити цю біль.

Я зовсім одна! Тепер, зовсім одна...

Я здаюся. Допоможи мені, будь зі мною в цю мить. Зустрічай мене, мамусю. Я йду до тебе!

Цікаво, чи будуть про мене згадувати? А якщо так, то як саме? Стільки всього сталося в моєму
житті за цей

час... і нічого хорошого мені на розум не приходить. Може все із-за того, що я втратила розум?
Не дивно...

Хоча, хіба божевільним буває так боляче? Немов хтось потрошить все всередині і без анестезії.
Хіба

божевільні люди не отримують спокій у своєму особистому пекельному світі?

У своєму хворому спокою я витягла шнурки, які тримали гардини, і зв'язала їх. Потім скрутила
петлю і відразу

одягла її на шию.

Скоро, моїм мукам кінець. Скоро стане легше.

Ніколи не думала про самогубство до цього періоду свого життя. Але мої дії були чіткими та
злагодженими.

Ніби мені хтось промовляв що робити.
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Я перенесла всі свої книги й вирвала з них безцінні сторінки, колись улюблених історій. Я
склала все подібно

кострищу під своє ліжко. Її закривавлені зім'яті простирадла, ніби нагадували, навіщо я
повинна це зробити.

Потім вийшла в коридор й прив'язала саморобну мотузку на перила сходів. Мої босі ноги були
майже

безшумні.

Я відправилася в кімнату батька

Татко. Аромат знайомих парфумів в його спальні витав у повітрі. Там теж панувало безладдя, я
ступала,

впевнено, незважаючи на те, що під ногами валялися колись улюблені речі.

Прости мене, тато, дурну і вперту дочку. Ти дав мені все найкраще, присвятив мені своє
життя... А я

ображалася на дрібниці. Вела себе як дитя... і нема мені виправдання. Хіба що одне - адже я
була дитиною.

Твоєю маленькою Златочкою.

Люблю тебе, таточку!

Мамин портрет над камінною полицею трохи нахилився. Я поправила його, милуючись
красивим й щасливим

образом мами.

Якийсь предмет, схожий на карту пам'яті випав на глянцеву поверхню полиці. Я машинально
підібрала його і

поклала в кишеню маминого плаття.

Взявши всі пляшки зі спиртними напоями з бару, я відкривала по черзі і виливала їх усюди,
куди йшла.

Віктор Ескалант. Через тебе я тут. Ти не захотів мене в ту ніч, і тепер мою невинність жорстоко
забрали силою.

Я так хотіла, що б мій перший раз був ідеальним, а він перетворився на страшний і жахливий.
Ти егоїст,

Ескаланте. У всьому, що сталося зі мною, я перекладаю провину на тебе. Моя душа буде
переслідувати тебе

нічним привидом. Може це буде для мене покаранням і щастям одночасно... Адже тоді, я
зможу бачити тебе,

коли захочу.
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Спустившись на кухню, я взяла ніж для м'яса і пішла на фінальну зустріч з одним з
представників самця

людського виду.

185

Я відкрила двері в кабінет, де Сєверов говорив по телефону з кимось.

Він обернувся. Кинув на мене здивований погляд і знову повернувся договорювати по
телефону, даючи

зрозуміти, що не вважає мене небезпечною.

Даремно це він...

Ніж випав у мене з пальців, видавши жалібний дзвін. Я присіла навпочіпки, щоб підібрати його.

Сєверов насміхався над цим видовищем, кидаючи іноді в мою сторону погляд. Скориставшись
одним з таких

моментів, я підібрала і сховала в руці свій шокер. Вставши на ноги, я стиснула в руці рукоять
ножа і рушила до

нього.

- Давай пізніше обговоримо це? – він поклав слухавку і посміхнувся, дивлячись на мене. -
Слухай, дівчино, ти

якось зовсім погано виглядаєш, - він клацнув язиком. - Не збуджуєш мене!

Я підійшла до тварі і подивилася в його очі. Піднявши руку з ножем, я цілилася в його чорне
серце. Він

перехопив моє зап'ястя і вивернув, так що ніж вислизнув з моїх пальців.

- Серйозно? – розсміявся він.

- Так! – видихнула я і що є сили тицьнула в підставлену до мене шию негідника шокером. - Ще,
як, мерзото!

Він почав тремтіти, захрипів, впав на підлогу й корчився в судомах. Нездорове насолоду
прокотилося по

моєму тілу.

Я витягла з його кобури пістолет і, вставши на ноги, спрямувала дуло на нього й звела курок.

- Тобі, мабуть, це потрібно від мого батька, так? – мовила, діставши з кишені підібрану флешку і
показуючи

його виряченим від болю очам. – Так знай, свиня, вона тут. У мене. Згорить разом з нами. На
полум'ї багаття
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революції. І я хочу, щоб ти його відчував.

Я натиснула на курок, вистріливши покидьку в ногу. Він закричав. А я посміхнулася
божевільною посмішкою.

Швидко підійшовши до бару, я дістала одну з пляшок, розлила половину на нього. Вставила в
горловину

шматок тканини, мого закривавленого простирадла, я просочила його і підпалила від каміна.
Глянувши

наостанок на скрюченого від болю, в калюжі власної крові Сєверова, я кинула пляшку в
полум'я. Спалахнув

вогонь, відразу переключився крісло, папери. Ось його вогненні язики вже пестили майже всю
підлогу, усіяну

меблями і батьківськими документами.

Я пішла назад, божевільна у своєму спокою і рішучості довести справу до кінця. До мене
долинали крики

Сєверова, тріск вмираючих від вогню предметів й звук машин, під’їжджали. Підпалюючи своє
ліжко, я бачила,

як у вікна світять фари автомобілів, що швидко наближаються.

Що ж, підмога цього виродка запізнилася.

Мої губи розтягнулися в злорадній усмішці, коли я одягала петлю на свою шию. Вставши на
перила балкона,

який виходив в хол, я на мить завмерла.

Можливо, багато хто мене засудить. Я не серджуся і сперечатися з ними не буду. Просто у
кожного є якась

грань

мук, больовий поріг душі. І можливо, якщо його пережити, то буде дуже круто. Але я виявилася

слабкою. Я не зможу жити з цим.

Я зробила крок у прірву, кінчаючи своє життя. Мамо, я йду до тебе!

- Ні!!! – крикнув якийсь чоловік, віддалено знайомий...

***

186

І я побачила свій будинок. Охоплений вогнем і димом, він гордо височів на пагорбі, доживаючи
свої останні
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миті. Їдкий дим обпалював моє горло, а шкіру - яскраве полум'я, але я не відвертала від цього
видовища своє

заплакане обличчя.

Кінець. Повернення у це життя більше не може бути й не буде. Це фінал. Фінал битви за
виживання сім'ї

Бронських. І ми програли війну. .

Це було моїм останнім яскравим і жорстоким видовищем за прожиті роки.

Розділ 44

Життя після смерті

Мої спогади про той вечір були спалахами. Горить жовтим полум'ям мій отчий дім. Фари від
проїжджаючих

повз автомобілів. Незнайоме чоловіче обличчя з короткою чорною бородою...

Чоловік, який зняв петлю з моєї шиї, носив ім'я Гаспара. Коли я побачила його вперше, йому
було двадцять

шість. Його темно-зелені очі світилися гострим розумом і добрим серцем. Він був чорнявим,
густа щетина

прикрашала правильні риси обличчя, середнього росту й правильного статури.

Коли Гаспар мене побачив, я стояла на перилах балкону. Я втратила свідомість, так і не
зробивши той

фатальний крок. Він почув мій заклик про допомогу по телефону і витягнув з охопленого
вогнем будинку, а

після, вивіз з країни.

Розповів мені все це на наступний день, коли я прийшла в себе. Я була в номері якогось
готелю. Мої рани були

оброблені, але емоційний стан був настільки хитким, що я не могла говорити.

Гаспар представився мені, сказав, що він друг і колега мого батька. Працював у посольстві
США аташе з

промислових питань і частенько бував у тата. Вони розробляли спільний план розвитку якоїсь
справи вже

більше двох років, от і подружилися. Він знав мене під прізвищем тата, а не маминої -
Бронських. Завдяки

дворянської влади над ЗМІ Іспанії скандал з моєю участю не вийшов за межі країни. Я
розповіла йому все
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сама, але пізніше.

Він дав мені телефон, щоб я могла зателефонувати близьким. На автоматі, набрала номер тітки.

- Слухаю! – пролунав її такий рідний голос.

Здавалося, минула ціла вічність з тих пір, як ми попрощалися в аеропорту Жирона.

- Тьотю, це я... - прохрипіла я, відчуваючи, як клубок сліз підступає.

- О, Боже! Латті? Як ти, рідна моя? Я тут змучилася вся! Все в порядку?.. Алло, ти чуєш,
дитино?! Алло?!

Я не могла сказати ні слова. Ридання змушували моє тіло битися в конвульсіях, і Гаспар,
взявши з моїх рук

телефон, покликав лікаря.

Крізь власну істерику, я почула, як він представився моєї тітці і закликав її про допомогу.

Тепер Тесса Торрес єдиний мій рідний чоловік в цьому світі.

Мого тата вбили. Він не вижив після багатогодинного побиття. Думка про те, що я так багато
не встигла

сказати йому з-за власної дурості і впертості вбивала мене. А тепер, вже пізно... Я навіть з ним
не

попрощалася.

Так у мене не стало батьків.

Микита Сєверов вижив. Гаспар розповів мені, щоб полегшити мої муки совісті. Ще він розповів,
що та

флешка, яку я знайшла в кімнаті батька, дуже важлива. На ній зберігається інформація здатна
допомогти

закінчити громадянську війну в моїй країні.

187

Єдина проблема була в тому, що на карті пам'яті стояв пароль. Розгадати який були не в змозі
ні я, ні Гаспар.

Ось що значить, погано знати власного батька.

Але мені дуже пощастило з тітонькою. Вона примчала відразу ж, як змогла.

Тепер мій будинок був у Флориді, в Сполучених Штатах Америки. У місті сонця, океану і тільки
позитивних

емоцій під назвою Дейві. Там жив Гаспар і його сім'я. Він допоміг зняти нам з тіткою будиночок
на березі
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безкрайнього горизонту води. Там-то я й проходила курс реабілітації під епічною назвою:
«Повернення Златі

Торрес бажання жити» з допомогою тітки і Гаспара. Останній, до речі, майже днював і ночував
у нашому

новому будинку. Прізвище довелося змінити, щоб не ризикувати спливу фактів з мого
недавнього минулого.

З тіткою приїхав мій захисник Франциско Саэс. Він супроводжував нас з тіткою у відсутність
Гаспара,

охороняв наш спокій й відокремлений спосіб життя. Ми жили в самій безлюдній частині міста.
Серед

місцевих поповзли чутки про те, що ми, швидше за все, під програмою захисту свідків.

Я була ізольована від усіх носіїв інформації. У мене не було телефону, комп'ютера і телевізора.
Вірніше він

був, але тільки для перегляду фільмів.

Отже, у Гаспара і Теси пішло майже вісім місяців на те, щоб мені знову захотілося посміхатися.

Перший місяць я відмовлялася від їжі. Ні, не спеціально. Просто мій організм не міг приймати
їжу. Довелося

вводити її шляхом крапельниць. Штучно, подібно рослині.

Я більше не намагалася покінчити з життям. Адже тоді у мене був вибір: померти або бути
вбитою, після того

як мною розважаться солдати.

Всю мою історію, яка включає в себе моє рішення померти після зґвалтування, знали тітка,
Гаспар, ну і той,

хто вчинив його наді мною.

Образ мого насильника, його мерзенний запах і нудотні дотику спливали в моїй
неврівноваженій свідомості

дуже часто. Мені здавалося ніби я бачу його обличчя за вікнами нашого котеджу, чую голос в
завиваючих

поривів вітру і гуркотах грому. .

А ще... мені снився Віктор Ескалант. У моїх снах він, наче лицар у блискучих обладунках,
рятував мене від рук

негідника і кожен раз по-різному. Я відчувала його тепло, поруч собою, його аромат. .

Іноді, мені снилася інша реальність. Де не було ні зради Ескаланта, ні мого
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трагічного повернення додому. . і

батько був живий. У цих снах я була щаслива, але прокинувшись, здригалася від дійсності.

Через шість місяців, я стала спати цілу ніч і не кричати від кошмарів. Але я майже не
розмовляла, могла

цілими годинами дивитися в одну точку. Я боялася людей. При одній тільки думці, що мене
може хтось

торкнутися охоплював дикий жах.

***

Черговий спекотний день перетворювався у теплий вечір.

Я сиділа на ганку в плетеним гойдалці і думками летіла туди, де колись була щаслива.

Я все ще любила його. Зневажала себе за це. Але нічого не могла з собою вдіяти. Я помітила,
як мої страшні

спогади про той вечір у моєму будинку, з легкістю замінювалися тими, де фігурував Ескалант. І
від цього мені

було трохи легше на душі.

Самотня сльоза скотилася по моїй щоці і впала на зап'ясті.

- Привіт.

Я навіть не помітила, як поруч з'явився Гаспар. Давно він тут?
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- Пробач, я задумалася... – витираючи сльози, я спробувала бути ввічливою.

Він дивився на мене надто проникливим і розуміючим поглядом своїх темно-зелених очей.

- Ти бачила коли-небудь, як заходить сонце за обрій океану? – стоячи переді мною, запитав він.

- Ні, - мотнула я головою.

Гаспар мовчки простягнув мені руку.

Я з острахом подивилася на його долоню. Адже нічого страшного не станеться, якщо я
торкнуся?

Так втомилася боятися!

- Злато, це всього лише моя рука, - почула я тихий голос Гаспара.

Глянувши йому в очі, я повільно вклала долоню, і його пальці обережно стиснули мене.

- Ось, бачиш, не такий вже я й страшний! – посміхнувся він мені, коли я встала на ноги.
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Тримаючись за руки, ми вийшли з двору. Тітка проводжала нас поглядом. Це вперше я
покидаю межі котеджу.

На пляжі було безлюдно. Сонце ще тільки почало хилитися до заходу. Сильний вітер розганяв
хвилі, роблячи з

них музику.

Гаспар відпустив мою руку, і я відчула полегшення. Він зняв взуття і підійшов до самого краю
берега, щоб

тепла вода стосувалася його ніг.

- Незрівнянне відчуття! Спробуй!

Я трохи засумнівалася, але все ж повторила за ним. Це і справді виявилося чудово. Теплий
пісок приємно

огортав кожен мій крок. Я підняла поділ своєї довгої спідниці, щоб не намочити і слідувала за
Гаспаром.

- Хочеш поговорити? – він порівнявся зі мною.

Я мотнула головою, дивлячись собі під ноги.

- А послухати? – його голос звучав обережно.

Скоса кинувши на нього погляд, я кивнула.

- Я тут виріс, - почав Гаспар, посміхаючись своїм спогадам. – Мій батько, дипломат зі стажем,
отримав посаду

в посольстві Іспанії, коли мені було п'ятнадцять. Так що, доучуватися мені довелося вже там.
Завів друзів,

встиг закохатися і розчаруватися, а заодно отримати диплом. Дуже багато часу роз'їжджав по
світу, поки не

став працювати аташе. Де і познайомився з твоїм батьком.

Напевно, він помітив, що мені не дуже хочеться чути це.

- Твій тато, був для мене не тільки колегою, але ще мудрим наставником і другом, – він
зупинився і подивився

вдалину. – Я хочу тобі допомогти, Злато... Дивись!

Він вказав мені в бік сонця. Величезний яскравий диск повільно опускався в воду. Небо було
багатоярусним

від різних відтінків кольору – від синього до яскраво-червоного...

Я навіть затамувала подих від цієї мощі і краси. Це все справжнє, воно було таким багато
мільйонів років
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назад і незмінно досі...

- Саме тут відчуваєш силу часу, - говорив Гаспар. – Це єдина можливість побачити і відчути.
Кожен раз дивися

на цей захід і відчувай, як йде біль і сьогодні стає учора...
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- Аутотренінг? – скептично мовила я.

Гаспар перевів на мене задумливий погляд. Його обличчя наполовину освітилося золотим
світлом заходу.

- Ні, Злата. Це життя. Так воно проходить. І тобі вирішувати, що з ним робити. Сумувати про
минуле, або

відкритися майбутньому.

Щоб він не бачив моїх сліз, я відвернулася до сонця, яке майже зайшло.

- Одного разу, я вже відкрилася...

На наступний день, ми знову пішли на пляж, щоб попрощатися з померлим днем. Я знову
мовчала, а Гаспар

знову розповідав мені про своє минуле.

- У студентські роки, я в перший раз закохався. Ця дівчина була наче янгол. Золотисте волосся,
блакитні очі...

Я обожнював її, оберігав, немов тендітну квітку. А потім дізнався, що вона далеко не миле
створіння. Волосся

її штучне, в очах лінзи і спить вона з моїм другом.

Мій погляд, звернений до нього, був сповнений співчуттям. Так добре розумію його почуття!

- Але наша дружба лише зміцнилася, про ту дівчину ми більше не згадуємо, - посміхнувся він
заходу. – Тепер,

мені вибрали наречену батьки. Дотримуючись традицій в нашій родині. Через тиждень, я
вперше зустрінуся з

нею.

Я роздумувала над цим:

- Краще завойовувати любов людини, яка вже пов'язаний з тобою. А не витрачати роки і сили
на того, кому це

не потрібно.

Тепер це була наша традиція. Ми зустрічали захід, стоячи обличчям до океану. Гаспар ділився
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зі мною своїми

веселими й трагічними історіями. Сонце заходило й разом з ним, щось погане йшло з моїх
думок.

Я стала виходити з дому частіше і не тільки на пляж. Була на шопінгу і гуляла по місту.
Зважилася на розмову

з Марією і Адріаном по мобільному тітки. Вони тактовно розпитували про мої справи, лише
зрідка

відповідаючи на питання.

Не дивлячись на те, що вони були асоціацією минулого, я була дуже рада їх чути. Звичайно ж,
мені хотілося

розпитати їх про новини в Барселоні. Але я боялася почути щось про Віктора. Щось хороше для
нього, і

одночасно чергове потрясіння для мене. Я боялася почути, що він щасливий з якоюсь
красунею-моделлю...

Дуже егоїстично з мого боку.

Черговий раз, вийшовши на прогулянку до заходу, Гаспар знову взяв мене за руку.

Стоячи переді мною на мокрому піску босими ногами, він подивився мені в очі:

- Не бійся дотиків.

Гаспар обережно торкнувся моєї другої руки і стиснув обидві мої долоні.

Не знаю, хто зламав мене сильніше – Сєверов або Ескалант. Але мені було важко відчувати це,
перебороти

себе.

- Я любила його по-справжньому, - дивлячись на наші сплетені руки, тихо заговорила я. - Але
не того, ким він

у підсумку виявився. Я була без розуму від того хлопця, який стояв під моїм балконом з
вибаченням написаних

на табличках. Який соромився сказати мені про свої почуття, і так пристрасно цілував в
таксі.... Я любила

тільки героя, якого грав геніальний актор. Уявного, ідеального, немов зійшов зі сторінок
улюбленої книги.

- Що він зробив? – обережно запитав Гаспар, коли сонце світило на нас, останніми променями.
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З шумом хвиль змішався мій видих. Цей день почув історію моєї любові, перед тим як стати
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минулим. Гаспар

не перебивав

мене і не задавав питання. Лише його руки міцніше стискали мої.

А коли я закінчила, він обійняв мене.

- Не можна змінити те, що було, – прошепотів він. – Цю біль потрібно пережити. Насититися її
сповна, щоб

потім забути назавжди!

Розділ 45

Повертаючись з тієї сторони

Через місяць наших «західних» прогулянок по пляжу, Гаспар влаштував мені сюрприз.
Заїхавши за мною

вдень, він зав'язав мені очі і посадив у машину.

Підтримуючи за руки кудись вів і, нарешті, я змогла бачити. Переді мною був загін з кіньми.
Красиві

благородні тварини, походжали по його периметру, дивлячись на нас розумними очима.

Ах, моя Рейна!.. Коли ж я побачу тебе знову?!

Відчуваючи новий приплив сліз, я відвернулася:

- Я не можу, Гаспар!..

І розгорнулася, щоб піти геть, але він мене зупинив:

- Злато, ти повинна, – твердо сказав мій мучитель і наставник. – Не можна відмовлятися від
себе справжньої,

заради підлості і мерзоти твоїх кривдників!

Він був правий. Я позбавила себе всього. Але в моїх силах було повернути хоч маленьку частку
того, що

колись становило для мене сенс життя.

Пам'ятаю, як-то ввечері Гаспар знову здивував мене. Ми прийшли з ним на місце заходу сонця,
і він раптом

увімкнув мелодію на своєму телефоні. Це був Росс Коппермен з його чарівною піснею
«Hunger». Тоді я її не

знала, ну а після стала прихильницею.

Гаспар посміхнувся, простягнув мені руку і сказав:
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- Потанцюй зі мною!

Я хотіла відмовитися. Мій останній танець був з Віктором. Це було дорогим спогадом...

Але немає більше того життя. Я повинна створювати все заново. Зціпивши зуби від болю,
роздирати рани

знову і знову, поки перестану відчувати!

Ступнувши до Гаспара, я занурила ноги в мокрий пісок і приємною прохолодою мене облила
приливна хвиля.

Одна рука лягла в його долоню, інша на плече.

Він обережно обняв мене за талію. Я закрила очі, проганяючи картинки з мого минулого.

- Злато? – повернув мене в реальність голос Гаспара. – Не бійся!..

Я подивилася на нього. Він повільно повів мене в танці.

А перед моїми очима був усміхнений Віктор Ескалант. Такий млосний шоколадний погляд,
ямочки на вилицях

і аромат. . Я чула його голос, він шепотів мені: « Прощавай, крихітко!».

Як же це було складно! Повернутися в реальність, поживши в казці.
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Перший раз в житті, я плакала, коли танцювала.

***

Пройшов майже рік, сповнений затишними вечерями в компанії тітки і Гаспара, походів у кіно,
прогулянок на

конях й купанням в океані.

Злата Бронських стала майже такою, як була. Майже.

Я більше не вірила в любов. Моє серце було розбите, а тіло – знівечено. Так, сум в моїх очах,
реалізм в думках

замінили всю наївність і довіру. Я подорослішала, стала жорсткішою. Як же інакше? Адже у
мене були

геніальні вчителі, найкращі у своїй науці.

Одним ранком, я прокинулася в чудовому настрої і бадьорістю духу. За довгий час, мені вперше
по-

справжньому захотілося робити щось варте уваги.

З таким наміром, я спустилася до сніданку і, вставши в центрі кімнати, зробив оголошення для
Теси і Гаспара:
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- Доброго ранку, любо тітонько і милий мій друже! – не звична посмішка грала на моїх губах,
поки на мене

дивилися здивовані і трохи насторожені дві пари очей. - Хочу подякувати вам за терпіння,
доброту та турботу!

Але настав мій час рухатися далі. Гаспаре, ти можеш більше не витрачати на мене своє життя –
проведи його

краще зі своєю майбутньою дружиною. Мені соромно перед нею заочно! Тітко, ти можеш знову
опікати мене

здалеку. Я думаю, в Іспанії у тебе скупчилися десятки невідкладних справ.

- Ти що проганяєш нас? – сторопів Гаспар.

- Не так грубо, звичайно, але так, – знизала я плечима. - Скільки можна зі мною нюнькатися?!
Я готова

залишитися сама з собою. У мене є навіть ідеї.

- Які, наприклад? – критично запитала тітка.

Я сіла за стіл, наклала собі величезну порцію теплих оладок й щедро змастила їх шоколадним
топінгом.

- По-перше, я знайду роботу. Вчора я бачила оголошення, коли ми гуляли, про вакансії вчителя
танців для

дітей. Гроші не великі, але жити можна. Оренда котеджу оплачена на рік вперед. Хвилюватися
немає про що.

Тим більше, у мене є ще заощадження, які мені залишив... тато.

На мить, я втупилася в склянку свого соку, згадавши батька. Але тряхнув головою, подивилася
на своїх

співрозмовників:

- Що скажете?

Через кілька годин наполегливих спорів, тітка все ж погодилася залишити мене, але тільки на
місяць, потім

зробить контрольний візит й поставила умову, що зі мною залишиться Франциско Саэс. Мені
довелося

погодитися. Тим більше, що компанія захисника мені не зашкодить.

А Гаспар обійняв мене і зробив мені перше замовлення на постановку весільного танцю для
нього і нареченої.

Саме так і пройшли наступні шість місяців. Я пропадала в школі танців, де мала величезний
успіх серед дітей.
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Вони, немов маленькі янголята, радували і вносили в моє життя наснагу.

Гаспар часто приїжджав у гості. Ми сиділи з ним і розмовляли, як добрі друзі. У мене було
сильне

переконання, ніби я його знаю все життя. Він привозив мені маленькі сувенірчики з різних
міст, де бував по

роботі. А я з них робила магніти і так, у мене був увішаний майже весь холодильник.

Саэс був поруч, коли я потребувала в ньому, і тактовно залишав одну, відчуваючи мій настрій.
Він був тим

якірцем, який утримував мене в минулому житті. Але це не було тягарем. Мені потрібно було
пам'ятати про
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свої минулі помилки, щоб не здійснювати їх у майбутньому. Він становив мені компанію за
вечерею, іноді ми

разом дивилися якийсь фільм або грали в настільні

ігри.

Моя ізоляція в житті суспільства стала походити кінець, коли одного разу сидячи перед
телевізором, я

спостерігала, як велетень Саэс чистить свій пістолет.

Обхопивши коліна руками і поклавши на них підборіддя, я звернулася до нього:

- Саэс, слухай... а ти цікавишся новинами?

- Іноді.

Особливо не балакучий охоронець, кинув на мене підозрілий погляд

- Так... світськими теж? – я прикусила губу.

- Рідше.

- Зрозуміло...- зітхнула я. – І ти знаєш, що про мене говорили?

Що ж такого написали про мене, що Ескалант так обійшовся зі мною? У що він повірив?

Саэс відклав своє заняття і глянув на мене.

- Сеньйорито, мені строго заборонили заводити з вами подібну тему розмови. І я думаю, ви
знаєте про це.

Я винувато опустила погляд. Моє хиткий емоційний стан тільки-тільки закріпився.

- Ти правий.
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Відвернувшись до вікна, на якому йшов фільм «Серце дракона», я постаралася переключитися.

Саэс сів біля мене. Тяжко зітхнувши, він мовив:

- Журналісти не заробили стільки грошей, розповідаючи світові про те, яка ви чесна і добра. Їм
вигідніше

придумати більш товарний образ, а не говорити про вас справжню.

Мені все стало ясно.

- Спасибі, Саэс! - я була зворушена спробою мене втішити.

Він пересмикнув плечима і відправився на вулицю, робити свій обхід. Я залишилася наодинці з
неприємним

почуттям образи. Мені повірив чоловік, який мене зовсім не знає. На відміну від Віктора, який
присягався

мені в коханні.

Розділ 46

Послання з минулого

Моє життя було розміреним і спокійним. Я присвячувала себе роботі. Своїм маленьким учням я
намагалася

дати кращі знання і навички. Моя популярність, як вчителя танців, серед місцевих стала
набирати обертів.

Почали надходити пропозиції давати уроки і для дорослої аудиторії. Але я не готова була вийти
до публіки і,

вже тим більше, не готова торкатися до незнайомих чоловікам. Мене пересмикувало від однієї
цієї думки.

Незабаром, я заново відкрила для себе комп'ютер та Інтернет. Довелося це зробити, щоб бути в
курсі нових

методик навчання танцям, підбору музики і благодійність. Всі гроші, які у мене залишалися,
після оплати

житла і їжі, я віддавала волонтерської організації, що допомагає мирним людям не тільки
залишати зону

військових дій, але і на перший час життя з нуля.
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Я відчувала свою відповідальність за долю своїх співвітчизників. У моїй країні йшла війна. І
якщо б мені

пощастило менше, я була б мертва або нещасна і обездолена, як ці невинні люди. Я здригалася
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при думці, що

хтось може стати такою ж жертвою насильства, як і я. А сльози стікали по щоках, при вигляді
нещасних діток,

в чиїх очах застиг жах, що витісняє з маленьких сердечок радість і безтурботність дитинства.

Мені доводилося багато спілкуватися з батьками моїх учнів, з колегами по школі танців, з
сусідами. Для них я

була чемною, але не особливо багатослівною, дівчиною без минулого. Моє життя почалося з
чистого аркуша.

Так, я стала старшою на два роки. На мій двадцять перший день народження, вісімнадцятого
березня,

прилетіли Тесса, Марія, Адріан і Гаспар. Домашня вечірка в колі добрих друзів. Моїх друзів!
Тепер я точно

знала, що справжня дружба є і вона безцінна!

Все було дуже зворушливо і емоційно. Марі і Ейд готувалися до весілля. Я була надмірно рада
за них. Вони

погостювали у мене два дні. Я проводила для них екскурсії і, з задоволенням знайомила зі
своїми новими

сусідами. Це були мої найкращі дні за останній час.

Марія весь час норовила мені щось розповісти, але Адріан або тітка не залишали нас наодинці.
Адже вони

знали, що подрузі приховати щось дуже складно.

На цей раз вона так і не наважилася. Звичайно, у мене було бажання розпитати її про...
новини. Але я

втрималася.

Настав час проводжати гостей. Марі обняла мене і непомітно вклала маленький згорток в руку,
шепнув, що

мені це просили передати.

Вже сидячи у себе в кімнаті, я нерішуче дивилася на дивний мішечок з м'якої шкіри, чорного
кольору.

Нарешті, обережно розв'язала шнурок і висипала вміст собі на долоню. Це був шматок
тканини, з зображенням

прапора Іспанії.

Я, дивуючись, стала роздивлятися фігурний і щільний клаптик. Щось схоже на нашивку з
форми... армійської.
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Я згадала Віктора у військовій формі, який стояв поруч зі мною в аеропорту, який дивився на
мене чужим

холодним поглядом своїх шоколадних очей. Невже це з його форми?!

Я перевернула емблему прапора і побачила напис ручкою:

«Ваше ім'я в пресі більше не згадується. В УБ вас будуть чекати. В нашому домі теж. З повагою,
сім'я

Ескалант».

Сльози навернулися на очі мої, і я любовно погладила послання. Це було благородно. Шкода,
що один з членів

цієї родини, так не схожий на своїх родичів.

Втерши сльози, я поклала назад нашивку в мішечок і прибрала в комод.

Минуло цілих два роки і два місяці. У мене буле нове життя, новий друг, заняття. Я була теж
іншою. Але туга

по дому ні куди не зникла. Рідний дім, тітчин особняк, старовинні аудиторії університету
Барселони...

Ні, я не встигла насолодитися цим сповна. Адже там, я була по-справжньому щаслива! Шкода,
що тоді не

розуміла і не цінувала цього.

Але назад дороги немає. Доведеться відновлюватися до місцевого ВУЗу і продовжувати жити
тут до кінця

своїх днів. В самоті. Тепер це стало моїм справжнім і майбутнім.

***

Незабаром я познайомилася з нареченою Гаспара. Наближалося їх весілля, а я колись дала
обіцянку поставити

для них весільний танець. Ось і настав цей час.
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Летиція Кастор, так її звали. Була дуже скромною і сором'язливою дівчиною трохи молодшою
за мене, як мені

здалося. У неї буле чорне волосся та великі перелякані очі кольору синього неба. Невисока й
худенька, вони

разом дуже красиво виглядали, зауважила я.

Наші заняття проходили в моїй студії під жарти і сміх. Дівчина була дуже тихою, тому ми з
Гаспаром тільки й
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брали участь у розмові. Я спостерігала за ними з боку і не могла прогнати з голови нав'язливу
думку, що

Летиція боїться свого нареченого, а той абсолютно байдужий до неї.

В очікуванні восьмого заняття,

я чекала свою пару учнів, і прослуховувала їх трек, який, до речі, і вибрала для

них.

- Привіт!- пролунав за моєю спиною низький голос Гаспара.

Я обернулася до нього і моя усмішка застигла, коли я побачила його без нареченої.

- Привіт!.. А де Летиція?

Гаспар надув щоки і шумно випустив повітря:

- Боюся, нам весільний танець більше не знадобиться.

Я насупилася і чекала продовження.

- Ми скасували весілля, - він засунув руки в кишеню своїх білих штанів і погойдався вперед-
назад,

перекидаючи вагу з п'яти на носок.

Я кивнула головою. Не можу сказати, що була здивована.

- Ти дуже переживаєш? - зосереджено дивилася я на свого друга.

Він стиснув губи і винувато потупив погляд.

- Якщо чесно, взагалі ні краплі.

Я розсміялася і ляснула його по плечу, викликавши усмішку на красивому обличчі Гаспара.

- Гаразд, підемо в бар. Ти повинен мені випивку за те, що мій танцювальний шедевр так ніхто
не побачить!

Я вимкнула апаратуру, взяла свій кардиган і попрямувала до виходу під руку з ним.

***

Ми засіли з Гаспаром в один з місцевих барів. Було вже близько десятої вечора. Випитий махіто
в велетенській

кількості, робив нашу з ним розмову надзвичайно веселою.

- Знаєш, мені твоє обличчя звідкись знайоме. От тільки не можу згадати, де могла тебе
бачити... - зізналася я.

- О, так я допоможу! Мене звуть Гаспар, ми з тобою знайомі більше двох років і пару годин
тому я заходив до
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тебе в студію!

Я розсміялася разом з ним.

У барі було багатолюдно, галасливі компанії і гучна музика. Але ми сиділи на відкритому
повітрі, тому

прекрасно чули один одного.

- Ти прав, чорт візьми! І у мене є тост! – піднявши свій стакан, проголосила я. – За самого
крутого хлопця,

який став для мене братом, і якого тільки що кинула наречена!

- І приємно і прикро одночасно! - жартівливо образився він.
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Ми зробили по ковтку, і я знову подивилася на сидячого поруч Гаспара. Як мені легко було з
ним! Шкода, що я

більше не здатна любити...

- І що ж сталося? – запитала я. – Чому скасували весілля?

Гаспар став серйозним. Він витримав паузу і мовив, піднявши на мене свої східні розкосі очі.

- Просто настав той момент, коли я зрозумів, що чекаю твоїх уроків танців, більше ніж зустріч
зі своєю

нареченою.

- А, зрозуміло... - мій притуплений алкоголем мозок, нарешті, переробив отриманий відповідь. –
Так, стоп!

Нічого не зрозуміло!..

І раптом, Гаспар нахилився до мене і... поцілував. Короткий дотик теплих губ.

Я завмерла. Це був перший раз за два роки, коли мене торкався чоловік. Так, торкався. Це
було... наче мене

цілував брат, якого я знала цілу вічність. Поцілунок Гаспара не зачепив жодної струни моєї
свідомості і тіла.

- Тільки не це... - з жахом, прошепотіла я.

Він усміхнувся, не ховаючи розчарування в голосі:

- Зовсім не це хоче чути хлопець після поцілунку.

Я схаменулася:

- О! Прости мене, я ... я... я в шоці. Як...? Коли ти...? Давно?!..
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- Давно я закоханий в тебе? – задав він сам собі питання, яке не вміщалось у мене в голові. –
Думаю, це

сталося ще тоді, коли ти мене не знала.

- Закоханий?! О, Боже!.. – простогнала я, відчуваючи, що зараз розплачуся від горя. – Я-то
думала, що лише

подобаюся... Чорт!

- Гей, гей... ! – він ніжно обхопив моє обличчя руками і зазирнув у очі. – Злато, в моїх почуттях
до тебе немає

нічого страшного чи поганого. Я закохався заочно, коли твій батько розповідав мені про тебе.
Показував фото і

захоплювався тобою.

- Що?! – зойкнула я.

Невже тато робив щось подібне?

- Так, Латті. Він любив говорити про тебе, просто... був дуже складною людиною. І так, він
вартий твоїх сліз!

Батько захоплювався мною і розповідав про це чужій людині? Але жодного разу не сказав мені.
Так, тато був

дуже складною людиною. Але в той же час, найкращим у світі батьком.

- За весь час, що я пізнавав тебе, не припиняв захоплюватися тобою і закохувався ще сильніше.

- Гаспар, мені так шкода!..- я розплакалася.

- Ні, не смій жаліти мене!– він витер сльози з мого обличчя. – Я знаю, що мої почуття не
взаємні. Але

пам'ятаєш, ти якось сказала, що краще підкорювати серце людини, яка вже пов'язана з тобою?

Я нервово посміхнулася:

- Так, це на мене схоже, базікати щось подібне.

Він посміхнувся:
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- Хочу завоювати тебе! Я впевнений, що ти та дівчина, яка може мене зробити щасливим,
просто перебуваючи

поруч!

- Гаспаре, це не так все просто! Я... - відсторонившись від нього, я спробувала упоратися зі
своїми думками,
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які атакували мій захмелілий мозок. - Що зі мною зробив... Я не зможу. . Не знаю, коли я...

- Злато! – зупинив мої муки Гаспар. – Ти забула, що я все знаю про тебе? І все чудово розумію.
Я готовий

чекати тебе, скільки буде потрібно. Готовий на все, заради того щоб ти була зі мною! І клянуся,
що допоможу

тобі забути про твої страхи. Зі мною ти ніколи не будеш почувати себе нещасною або
самотньою.

Самотньою...Це слово закарбувалося в моєму пораненому серці. Адже я вже прирекла себе на
це!

- Подумай над моєю пропозицією. Не відмовляй хоча б відразу.

- Добре, Гаспар.

Яке знайоме прохання...

Розділ 47

Наречена аташе

Існує всім відома закономірність відносин. Нехай її визнають тільки реалісти, а не ті дурні і
наївні романтики,

які вважають, що любов живе вічно.

Отже. Спочатку є закоханість, підігріта хімією. Потім настає та сама любов, і хімія переростає в
справжню

пристрасть. Потім, через час, любов проходить. Слідом, пару залишає пристрасть і
залишається лише те, що

утримує людей один з одним на століття. Це повага. Її досягають не всі. Але ті, хто все ж
відчувають це одне

до одного - стають творцями найбільш міцних і здорових відносин.

До Гаспара я не відчувала ні любові, ні пристрасті. Між нами не було хімії. Але я його
поважала. Він був дуже

гідною людиною, на вчинки і думки якого варто рівнятися.

Я більше не хотіла любові. Покохавши тільки раз, я жорстоко розчарувалася. Якби не Гаспар, я
ніколи не

зважилася б на створення сім'ї. Але самотність - це найстрашніше в житті жінки. Ця фраза
належить моїй

тітці. Саме це вона мені сказала, під час телефонної розмови присвяченій пропозиції Гаспара.

І я сказала: «Так».
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Я попросила у нього лише одне –

час. Він був потрібне на те, щоб я змогла перебороти в собі страх дотику до

мене. Ну й щоб почати сприймати його, як чоловіка, а не брата.

Гаспар зізнався, що я зробила його дуже щасливим. І відразу повіз мене знайомити з батьками.

Так, він зробив мені пропозицію вийти за нього заміж. З одного боку наполягала його родина, з
іншого - він

хотів пов'язати нас один з одним, як можна швидше.

Його родина прийняла мене стримано. Питань зайвих не ставили, очевидно, Гаспар їх
попередив про мою

сумну історію.

Мати Гаспара - Клара, була темноволосою жінкою невисокого зросту, з великими рисами
обличчя і

повненькою фігурою. Вона опікувалася про мою худорбу. Це було дуже мило.

Отець Августин був худорлявим, з майже білими від сивини шевелюрою. Його вміле ведення
бесіди видавало

в ньому дипломата-професіонала, який і прищепив синові любов до цієї професії.

Коротко повечерявши, ми в загальних рисах обговорили плани на майбутнє.
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Ми поцілувалися на прощання і щасливий наречений попурхав додому, а байдужа я
попленталася до себе в

кімнату.

Сьогодні остання моя ніч у цьому будинку. Ми відлітаємо в Берлін завтра вранці. Гаспар бере
мене з собою у

свої робочі поїздки. Тепер, я можу побачити світ і навіть створити таку ж карту з фотографіями
як у Віктора в

кімнаті...

Віктор. Здавалося, я не зможу його забути. Але я сильна, впоралася. Пройшла ціла вічність з
того часу, коли я

була з ним. Чи може це була не я?

Так, та Латті загинула у вогні, не витримавши ударів людської підлості, випробувавши всі межі
приниження і

болю. Її ніхто не врятував. Бідна, наївна дівчинка повісилася у власному будинку, убивши свого
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ґвалтівника і

спаливши свій отчий дім дотла...

Колишньою я вже не буду. Ось тільки відображення в дзеркалі мало змінилося.

Епілог

Ранок понеділка. Спекотне барселонське літо.

Але в салоні чорного «Бентлі Мульссан» працював кондиціонер. Він дозволяв водієві та
поважному

пасажирові на задньому сидінні, відчувати себе в прохолодному комфорті. Автомобіль летів по
людних

вулицях центру мегаполісу, спритно обганяючи зустрічні машини і входив в повороти.

Віктор Ескалант відкинувся на спинку білого шкіряного сидіння свого авто. Він збив неіснуючу
порошинку з

чорного ділового костюма від Сальваторе Ферегамо, і подивився в тоноване вікно.

Він вже давно не їздив за кермом автомобіля. Його новий статус і положення в цьому світі
вимагали

відповідних звичок.

Ескалант зморщився, почувши тиху музику з динаміків. Новий водій проявив свій музичний
смак, ризикуючи

роботою? І цей запах дешевого парфуму. Що за сморід?!

Він виплачує своїм працівникам гідну плату за виконання їх обов'язків. А цей, мало того, що
користується

освіжувачем повітря замість одеколону, так ще і тупуватий, раз порушує одну з чітко
встановлених правил –

ніякої музики в салоні авто.

«Бентлі» зупинився біля центрального входу біля двадцяти дев'ятиповерхового будинку з
дзеркальним

фасадом.

Все і вся в компанії Віктора Ескаланта діяли у злагодженому порядку, немов бездоганний
механізм, ніколи не

дає збій. Для нього не існувало поняття «людського фактора». Він цінував точність дій,
швидкість виконання

поставлених завдань й стовідсотковий результат.
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Так було завжди. І цей ранок не було винятком.

На порозі його прибуття вже чекав охоронець у сірому костюмі і відкрив дверцята автомобіля,
випускаючи

свого роботодавця в сонцезахисних окулярах.

- Добрий ранок! – шанобливо сказав він, але його вже не чув Віктор, швидко пройшовши повз.

У дзеркальному холі була купа народу. Вони поспішали в офіси, базікали перед початком
робочого дня або

чекали своєї черги пройти турнікет.

Але це було не для Віктора Ескаланта. Побачивши його впевнений крок, працівники
розступалися перед ним.

А особливо наближені могли висловити безмовні привітання.
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Адміністратор, виглядав солідно в темному костюмі, вмить кинувся до турнікету і притримав
його, поки

проходив Ескалант.

- Доброго ранку, пане!

Віктор мовчки пройшов повз, навіть не помітивши ні привітання, ні самої людини.

Він зупинився біля одного з чотирьох ліфтів. Кілька людей, що чекали прибуття, в страху
розбіглися навсібіч.

Черга, яка стовпилася, не сміла кинути погляд у бік грізного власника їхнього трудового
договору.

Адміністратор натиснув кнопку виклику ліфта, і відійшов убік. Ще трохи і він зможе зітхнути з
полегшенням.

Йому пощастило більше, він бачить молодого, але зухвалого президента тільки пару раз за день
– вранці і

ввечері. А ось ті, хто працює з ним на одному поверсі, сидять весь свій робочий час з
напруженими спинами.

- Здрастуйте!

- Добрий ранок!

Мовчання у відповідь засновника компанії «Ескалант Груп» було звичною справою. Власник не
вважав за

потрібне відповідати.
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Ліфт відкрився і він увійшов всередину. Ніхто не смів, увійти в ту ж кабінку, в якій зволив їхати
дон Ескалант.

На двадцять дев'ятому поверсі його, тремтячи, чекала секретарка. Одна з небагатьох. Висока
молода брюнетка

в окулярах червоної оправи.

Приваблива зовнішність і охайність – були однією з основних критерій набору співробітників
для роботи в цій

компанії.

- Доброго ранку, сеньйоре! – заговорила вона, цокаючи каблуками та поспішаючи слідом за
ним, з блокнотом в

руці напоготові.

- Водій звільнений.

- Так, сеньйоре.

Віктор йшов повз скляні кімнати, прямуючи в свій кабінет.

- Доброго ранку, сеньйоре Ескалант! – з побожним страхом мовив другий секретар, вставши зі
свого робочого

місця.

І знову промовчавши, він увійшов в чорні матові двері свого кабінету. Зняв окуляри і жбурнув їх
на свій

глянцевий стіл, поруч з чашкою звичного ранкового еспресо.

Його кабінет був виконаний в строгому стилі хай-тек. Блискучі чорні поверхні, чорна меблі в
поєднанні білих

стін, підлоги і панорамного вікна у всю стіну за спиною володаря цієї будівлі.

Тут все як він і мріяв... Ні, планував.

Правда, на столі не було жодної рамки з фото.
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