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Скъпи читателю,

Надяваме се да се влюбиш в „Последната госпожа 
Периш“. В книгата ще срещнеш много мистерии, тайни 
и лъжи; и тъкмо ти трябва да откриеш кой казва 
истината!

Приятно четене!

С най-добри пожелания,
Лив Константин
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П Ъ Р В А 
г л а в а

На Амбър Патерсън ѝ беше писнало да бъде невиди-
ма. От три месеца идваше във фитнес залата всеки 
ден – три дълги месеца, през които бе наблюдавала 

тези безделнички да се трудят върху единственото, за 
което ги беше грижа. Бяха толкова самовлюбени: беше 
готова да заложи и последния си долар, че никоя от тях 
не би я разпознала на улицата, въпреки че всеки божи ден 
стоеше на метър и половина от особите им. В техните 
очи тя беше просто част от пейзажа – маловажна и не-
достойна за вниманието им. На нея обаче не ѝ пукаше – 
за никоя от тях. Имаше една-единствена причина всеки 
ден да се влачи тук, до този уред, точно в осем.

Беше ѝ писнало до смърт от еднообразието – ден 
след ден си скъсваше задника в изчакване на удобен мо-
мент да действа. С ъгълчето на окото си зърна добре 
познатите златисти маратонки „Найки“ да стъпват 
на уреда до нея. Амбър изправи рамене и се престори, че 
е погълната от списанието, поставено на стратеги-
ческо място върху рамката на собствения ѝ уред. Тя се 
обърна и удостои блондинката до себе си със свенлива 
усмивка, която ѝ спечели вежливо кимване в отговор. 
Амбър се протегна за бутилката си с вода, като нарочно 
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премести крак до ръба на уреда и се подхлъзна, събаряй-
ки списанието, което се приземи на пода под педала на 
съседната машина.

– О, господи, много съжалявам – каза тя и се изчерви.
Преди да е успяла да слезе, жената спря да върти пе-

далите и вдигна списанието вместо нея. Амбър видя как 
веждите ѝ се сключиха.

– Четете списание „ИС“? – рече тя и ѝ го подаде.
– Да, журналът на Тръста за лечение на мусковис-

цидоза. Излиза два пъти годишно. Чували ли сте го?
– Да, чувала съм го. В медицинската сфера ли работи-

те? – попита я блондинката.
Амбър сведе очи към пода и пак вдигна поглед към нея.
– Не. Малката ми сестра имаше мусковисцидоза. – Ос-

тави думите да увиснат в пространството помежду 
им.

– Съжалявам. Беше грубо от моя страна. Изобщо не 
ми влиза в работата – отвърна жената и отново стъпи 
на кростренажора.

Амбър поклати глава.
– Не, всичко е наред. Вие познавате ли някого с това 

заболяване?
Когато жената се обърна повторно към нея, в очите 

ѝ се четеше болка.
– Сестра ми. Изгубих я преди двайсет години.
– Много съжалявам. На колко години беше?
– Само на шестнайсет. Имахме две години разлика.
– Шарлийн беше едва на четиринайсет.
Амбър забави темпо и избърса очи с опакото на длан-

та си. Изискваха се доста добри актьорски умения, за да 
плачеш за несъществуваща сестра. Трите ѝ сестри от 
плът и кръв бяха живи и здрави, макар да не беше говори-
ла с тях през последните две години.

Уредът на жената постепенно спря.
– Добре ли сте? – попита тя.
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Амбър подсмръкна и сви рамене.
– Дори след всичкото това време не става по-лесно.
Блондинката я изгледа продължително, сякаш се мъ-

чеше да вземе решение, след което протегна ръка.
– Аз съм Дафни Периш. Какво ще кажете да се махнем 

оттук и да си побъбрим на по чаша кафе?
– Сигурна ли сте? Не искам да прекъсвам трениров-

ката ви.
Дафни кимна.
– Да, наистина бих се радвала да поговоря с вас.
Амбър я дари с нещо, което се надяваше да изглежда 

като признателна усмивка, и слезе от уреда.
– Звучи чудесно. – Пое ръката ѝ и рече: – Аз съм Амбър 

Патерсън. Приятно ми е да се запознаем.

s

По-късно вечерта Амбър лежеше във вана с мехурче-
та, отпиваше от чашата си с мерло и се взираше в сним-
ката, поместена в списание „Антрепренюър“. Остави 
го с усмивка, затвори очи и облегна глава на ръба на ва-
ната. Чувстваше се изключително доволна от успеш-
ния развой на деня. Беше се подготвила психически, че 
нещата ще се проточат, но Дафни я беше улеснила. След 
като бяха отметнали празните приказки и кафето, две-
те бяха стигнали до истинската причина, поради която 
Амбър бе привлякла интереса ѝ. 

– Човек, който няма личен опит с мусковисцидозата, 
няма как да разбере – каза Дафни, а сините ѝ очи искряха 
разпалено. – Никога не съм възприемала Джули като бре-
ме, но в гимназията приятелките ми вечно ме караха да 
я оставя, да не ѝ давам да ни придружава. Не разбираха, 
че нямаше как да знам кога ще влезе в болница и дали ня-
кога изобщо ще излезе оттам. Всеки момент, прекаран с 
нея, беше скъпоценен.
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Амбър се наклони напред и положи усилие да изглежда 
заинтересована, докато пресмяташе стойността на 
диамантите на ушите на Дафни, на тенис гривната на 
китката ѝ и огромния диамант на пръста ѝ със съвър-
шено оформен маникюр. Разхождаше поне сто хилядарки 
по тялото си трийсет и четвърти размер, а само хлен-
чеше за тъжното си детство. Амбър потисна прозявка-
та си и ѝ отправи скована усмивка.

– Знам. Някога и аз оставах у дома след училище, за 
да бъда със сестра ми и мама да може да ходи на рабо-
та. Беше на косъм да я уволнят, защото постоянно си 
вземаше отпуск, а последното, което можехме да си поз-
волим, беше тя да изгуби здравната си застраховка. – 
Изпита удоволствие от лекотата, с която лъжата се 
откъсна от устните ѝ.

– О, колко ужасно – тръгна да каканиже Дафни. – Това 
е още една причина моята фондация да ми е толкова на 
сърце. Ние осигуряваме финансова помощ за семейства-
та, които не могат да си позволят необходимите гри-
жи. Тази мисия е голяма част от дейността на „Усмив-
ката на Джули“, откакто се помня.

Амбър се престори на шокирана.
– „Усмивката на Джули“ е твоя фондация? За съща-

та Джули ли става дума? Знам всичко за „Усмивката на 
Джули“, от години чета за нея. Направо съм удивена.

Дафни кимна.
– Основах я веднага след като завърших гимназия. 

Всъщност съпругът ми беше първият ми дарител. – Тя 
се усмихна, като че ли леко засрамена. – Така се запоз-
нахме.

– В момента не се ли подготвяте за голямо благотво-
рително събитие?

– В интерес на истината, да. Остават няколко месе-
ца дотогава, но все още има куп работа за вършене. Я ми 
кажи… о, няма значение.
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– Не, довърши си мисълта – подкани Амбър.
– Ами, просто щях да попитам дали би желала да по-

могнеш. Би било хубаво на борда да има някой, който 
разбира…

– Ще се радвам да помогна по всякакъв начин – пре-
късна я Амбър. – Не изкарвам много пари, но определено 
мога да отделя време. Това, което вършите, е изключи-
телно важно. Като се замисля колко допринасяте… – Тя 
прехапа устни и замига, за да прогони сълзите.

Дафни се усмихна.
– Прекрасно. – Извади визитка, на която бяха отпеча-

тани релефно името и адресът ѝ. – Заповядай. Комите-
тът има събрание в къщата ми в четвъртък сутрин в 
десет. Можеш ли да присъстваш?

Амбър я беше дарила с широка усмивка, без да спира да 
си придава вид, че болестта е на първо място в ума ѝ.

– За нищо на света не бих го пропуснала.






