
Измъкна ръка от шепата му и поправи фризурата си 
пред огледалото на вратата на разсъхналия се гардероб.

- Е, сбогом, скъпа! - махна на малката си двойница от 
портрета. Докосна Арсен. - Благодаря ти, че ми позволи да 
видя  картината...  Нямаш представа  какво  значеше  за  мен 
това.

Страхът на Арсен от среща с принцесата, се смени с 
паниката,  че  вече  никога  няма  да  я  види.  Да  продължи 
приказката на всяка цена, дори и за един час, беше всичко, 
което желаеше в този момент. Човек все пак не среща своята 
принцеса  всеки  ден!  Впрочем,  нима  Ню  Йорк  не  е  най-
големият град на света? Кой ще го види с нея?

-  Да  обядваме  заедно  -  чу  се  как  предлага  на 
гостенката си.

Поколеба се. После измъкна бележник от чантата си 
и прегледа ангажиментите си:

- Окей - каза. - Мога ли да ползвам телефона?
Докато, превърнала се в делова лъжла, твърде бързо 

и  умело  отлагаше  и  преместваше  задълженията  си, 
разчиствайки съботния следобед за общуване с него, Арсен 
се питаше какво да направи със скъпоценното платно. Не му 
се оставяше в хотелския сейф - би показал пред принцесата 
предпазливост,  недостойна  за  един  такъв  изключителен 
момент. Сякаш прочела мислите му, Зое предложи да скрият 
необрамченото  платно  зад  голямата  репродукция  от 
акварела  на  Джон  Мерин,  която  украсяваше  фронталната 
стена на стаята. Направиха така. Той сваляше Джон Мерин, 
а  тя  държеше портрета  си в  скута.  Погледна още веднъж 
картината отблизо и въздъхна:

-  Само колко спокойно си живеех през  последните 
месеци!... Къде искаш да обядваме?



Спадаше  към  онзи  вид  особи,  които  трябва  да 
докосват събеседниците си, когато им говорят, сякаш думите 
им текат през върховете на пръстите, а не през устните.

- Където и да е - каза Арсен. - Все едно ми е.
Принцесата  се  смали на  улицата  до  големината  на 

Палечка. Защитнически постави ръка през рамото й. Сякаш 
цялата се побра на дланта му.

Неочаквано той почувства нужда да я защитава.


