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Николас Спаркс и Ј.К. Роулинг се единствените современи пи-
сатели чиј роман во тврд и мек повез се задржал повеќе од го-
дина на листата на бестселери на New York Times. Страници 
за нашата љубов, Ноќите во Родант, Спасување, Свиок на 
патот, Вистински верник, Драг Џон, сите го имаат достигнато 
првото место. Сите романи на Николас Спаркс се интернацио-
нални бестселери и се преведени на повеќе од триесет јазици. 
Според Порака во шише, Прошетка за паметење, Страници 
за нашата љубов и Ноќите во Родант се снимени и познати 
фимови. 

Николас Спаркс живее во Северна Каролина со својата сопру-
га и семејството.

За повеќе информации, посетете ја www.nisholassparks.com

„Ќе ве расплаче од радост и тага“ Daily Mail

„Брза приказна... обожавателите на Спаркс нема да бидат 
разочарани.“  Glamour

„Длабоко трогателна, прекрасно напишана.“ Booklist

„Извондредно моќна.“ Borders.com

„ Спаркс обрнува внимание на тешкотиите и напорот кои 
ги вложуваат луѓето кога се прилагодуваат на интимен 

заеднички живот.“ Irish News

„Многу трогателна.“ Closer

„Творењето на Спаркс е величенствено.“ Woman



Овој роман е посветен 
на Мајлс, Рајан, 

Ландон, Лекси и Савана



Благодарност

За овој роман особено, морам да £ се заблагодарам на мо-
јата сопруга, Кети. Не само што ми беше инспирација за ли-
кот на Лекси, туку таа покажа и неверојатно трпение додека 
го пишував романот. Се будам секое утро знаејќи колку сум 
среќен што сум оженет со неа.

Моите деца - Мајлс, Рајан, Ландон, Лекси и Савана - кои 
никогаш не ми дозволуваат да заборавам дека и покрај тоа што 
сум писател, јас сум пред сè татко.

Тереза Парк, мојот застапник, ја заслужува мојата бла го-
дар ност бидејќи ми дозволува да ја заморувам секогаш кога 
сум нерасположен. Но, уште повеќе од тоа, таа секогаш точно 
знае што треба да каже кога имам некоја тешкотија. Имам 
среќа што работам со неа. 

Џејми Раб, мојот уредник, уште еднаш ја заслужи мојата 
бескрајна благодарност. Таа не само што е прониклива, туку е 
и сјајна, и немаше да успеам да ја напишам оваа книга без неа.

Лери Киршбаум, славниот претседател на Time Warner 
Book Group, започнува нови подвизи, но не можам да му до-
зво лам за замине без последен пофален збор. Знам дека тоа 
бе ше тешка одлука, но сигурен сум дека знаеш што е најдобро 
за тебе. Ми беше чест и привилегија да работам со тебе, и ти 
посакувам среќа во она што ти следи во иднина.

Морин Еген, уште еден „глава“ во Time Warner Book Group, 
која секогаш беше прекрасна. Таа е една од оние бистрите, и 
уживав во секој миг поминат со неа. 

Денис де Нови, мој светец заштитник во холивудски от 
свет, е и секогаш беше благослов во мојот живот.

Хауви Сандерс и Деј Парк, моите застапници во UTA, кои 
секогаш водат сметка за мене и јас сум благодарен што ра бо-
там со нив.



Џенифер Романело и Една Фарли, моите публицисти, обете 
се фантастични и надарени. Тие се благодети, и благодарение 
на нив јас сè уште сум во можност да излезам и да се запознаам 
со моите читатели.

Лин Харис и Марк Џонсон, одговорни за „Страници за на-
шата љубов“, се, и секогаш ќе бидат, мои пријатели.

Скот Шимер, мојот адвокат, не само што има добро срце, 
туку има и неверојатна способност да го направи секој договор 
токму онаков каков што треба да биде.

Флег, кој ми ги работи кориците; Харви-Џејн Ковал, кој 
има удел во редактирањето; и Шанон О’Кеф, Шарон Красни, 
и Џули Барер исто така ја заслужуваат мојата благодарност.

Би сакал да им се заблагодарам уште на неколкумина. Нај-
првин, д-р Роб Патерсон, со кого поразговарав за синдромот 
со амнинско ткиво. Сето она што е точно е заради него; сите 
грешки препишете ми ги мене. И на Тод Едвардс, кој го спаси 
овој роман од драјверот кога ми се расипа компјутерот, и сè 
што можам да кажам е дека сум благодарен што тој ми се најде. 

Конечно, би сакал да им се заблагодарам на Дејв Симпсон, 
Филмон Греј, Слејд Трабуко, и атлетичарите од средното учи-
лиш те New Bern и TRACK EC (јуниорската олимиска лига) 
кои имав задовлство да ги запознаам и да ги тренирам. Ви бла-
годарам што ми го дадовте најдоброто од себе. 



Предговор

Февруари 2005

Дали љубовта на прв поглед е навистина возможна?
Додека седеше во својата дневна соба, по стоти пат го пре-

вр туваше ова прашање низ својата глава. Надвор, зимското 
сон це веќе одамна имаше зајдено. Низ прозорецот се гледаше 
сивкавиот сјај на маглата, а освен тивкото потчукнување на 
една гранка од прозорецот, сè беше мирно. Сепак, тој не бе-
ше сам, па се истргна од своето место на каучот и отиде по 
ходникот за да ја ѕирне. Додека зјапаше во неа, посака да ле-
жи до неа, само за да има изговор да ги затвори очите. Ќе му 
годеше одморот, но не сакаше да ризикува сега да заспие. На-
мес то тоа, тој ја гледаше додека таа благо се помрднуваше, 
а неговиот ум пловеше во минатото. Повторно се присети на 
она што ги спои. Кој беше тогаш? А кој е сега? На прв поглед, 
овие прашања беа едноставни. Неговото име е Џереми; имаше 
четириесет и две години, син на татко Ирец и мајка Италијанка; 
и пишуваше статии за списанија за пари. Ова се одговорите кои 
би ги понудил ако некој го праша. Иако беа точни, понекогаш 
се прашуваше дали треба да додаде уште нешто. Дали треба 
да спомене, на пример, дека отпатува во Северна Каролина 
пред пет години за да истражи една мистерија? Дека таму се 
вљуби, и тоа не еднаш, туку двапати истата таа година? Или 
дека убавината на тие сеќавања беше помешана со тага и дека 
дури и сега се прашува кои сеќавања ќе останат?

Се поврати од вратата на спалната соба и се врати во днев-
на  та. И покрај тоа што не мислеше постојано на овие дам неш-
ни настани, тој не ни избегнуваше да мисли на нив. Не мо-
же ше да го избрише тоа поглавје од својот живот, исто како 
што не можеше да го избрише и својот роденден. Иако имаше 



моменти кога посакуваше да може да го заврти часовникот на-
зад и да ја избрише сета таа тага, тој имаше претчувство де ка 
ако го стори тоа, ќе исчезне и сета среќа. Тоа не можеше ни да 
го замисли.

Во најдоцните вечерни часови се присетуваше на онаа ноќ 
со Лекси на гробиштата, онаа ноќ кога ги виде сенишните  
светла, што дојде дури од Њујорк за да ги истражи. Токму то-
гаш тој сфати колку многу му значи Лекси. Додека чекаа во 
тем нината на гробиштата, Лекси му раскажа приказна за себе 
си. Му објасни дека останала сираче уште од мала. Џереми 
ве  ќе го знаеше тоа, но она што не го знаеше беше тоа дека 
таа започнала да има кошмари неколку години по смртта на 
неј зините родители. Ужасни, повторливи кошмари во кои ја 
гле да смртта на нејзините родители. Нејзината баба Дорис, не 
зна ејќи што повеќе да стори, решила да ја донесе на гробиш-
тата за да ги види сенишните светла. Во очите на едно девојче, 
светлата изгледале чудесни, божествени, и Лекси во истиот тој 
момент ги прифатила како духови на нејзините родители. Тоа 
било на некој начин она во што морала да верува, и кошмарите 
никогаш повеќе не ја измачувале.

Џереми беше трогнат од нејзината приказна,  потресен од 
нејзината загуба и од моќта на наивните верувања. Но, подоц-
на таа ноќ, откако и тој самиот ги виде светлата, ја праша Лек-
си што мисли дека се тие навистина. Таа се наведна нанапред 
и прошепоти: „Тоа беа моите родители. Веројатно сакале да те 
запознаат.“

Во тој момент сфати дека сака да ја прегрне. Многу подоц-
на сфати дека тоа бил моментот кога првпат се вљуби во неа, и 
никогаш не престана да ја сака.

Надвор, февруарскиот ветер повторно се засили. Не може-
ше да се види ништо друго освен мрачната темнина, па прилег-
на на каучот испуштајќи уморна воздишка чувствувајќи како 
тежината на таа година го враќа назад во минатото. Можеше 
сосила да ги растера тие слики, но додека зјапаше во таванот, 
им дозволи да се вратат. Секогаш им дозволуваше.

Се сети дека ова се случи следно.
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Еден

Пет години порано
Њујорк, 2000

„Види, едноставно е.“, рече Алвин. „Прво, ќе запознаеш не-
ко ја фина девојка, потоа ќе се состануваш со неа некое време 
за да увидиш дека ги делите истите вредности. Да провериш 
дали вие двајцата се согласувате во врска со оние важни одлу-
ки од типот ’ова е наш заеднички живот, и во него сме заедно’. 
Знаеш, да разговарате за тоа чие семејство ќе го посетувате за 
празниците, дали сакате да живеете во куќа или во стан, дали 
да чувате куче или мачка, кој ќе го користи прв тушот наутро 
додека сè уште има топла вода. Ако вие двајцата сте согласни 
околу тоа, тогаш можете да се венчате. Ме разбираш?“

„Те разбирам“, рече Џереми.
Џереми Марш и Алвин Бернстајн се наоѓаа во станот на 

Џереми на Горната Источна Страна во едно студено неделно 
попладне во февруари. Се пакуваа веќе со часови, и насекаде 
имаше расфрлано кутии. Неколку кутии веќе беа наполнети и 
беа наредени близу вратата, подготвени за камионот за селење. 
Останатите беа во различни фази на привршување. Сè на сè, 
из гледаше како низ вратата да упаднал Тасманскиот ѓавол, 
на правил забава, и си заминал кога повеќе немало што да се 
уништи. На Џереми не му се веруваше колку глупости има на-
собрано со текот на годините, факт кој неговата свршеничка, 
Лекси Дарнел, му го повторуваше цело утро. Пред дваесетина 
минути, откако изнервирано се размавта со рацете, Лекси за-
мина на ручек со мајка му на Џереми, оставајќи ги Џереми и 
Алвин сами за првпат.
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„Што по ѓаволите мислиш дека правиш?“, го подбуцна Ал-
вин.

„Токму она што го кажа.“
„Не е така. Не го запазуваш редот. Премина на она големо 

’Да’, уште пред да размислиш дали сте еден за друг. Едвај ја 
познаваш Лекси.“

Џереми напика уште една фиока со алишта во една кутија 
со желба Алвин да ја смени темата. „Ја познавам.“

Алвин почна да прибира некои хартии што стоеја на масата 
на Џереми, а потоа го напика купчето во истата онаа кутија која 
ја пакуваше Џереми. Бидејќи му беше пријател на Џереми, си 
зема за слобода да каже што му стои на ум.

„Само се обидувам да бидам искрен, и треба да знаеш дека 
јас го изговарам она што твоето семејство го мисли последни-
ве неколку недели. Работата е дека ти не ја познаваш доволно 
добро за да се преселиш кај неа, камоли па да се ожениш со 
неа. Помина само една недела со неа. Ова не е како она помеѓу 
тебе и Марија“, додаде тој упатувајќи на неговата поранешна. 
„Сети се дека и јас исто така ја познавав Марија, многу подо-
бро отколку што ти ја познаваш Лекси, но сепак не чувствував 
де ка ја познавам доволно добро за да можеш да ожениш со 
неа.“

Џереми ги извади листовите и ги врати назад на масата, 
пот стетувајќи се дека Алвин ја познаваше Марија уште пред 
тој самиот да ја запознае и сè уште остана пријател со неа. 
„Па?“

„Па?“ Што ако јас го правев сево ова? Што ако јас ти дојдев 
и ти речев дека сум нашол некоја одлична госпоѓица, и дека ја 
напуштам работата, ги напуштам семејството и пријателите, 
и се селам на југ да се оженам со неа? Како на пример онаа... 
како ли £ беше името... Рејчел?“

Рејчел работеше во ресторанот на баба £ на Лекси, а Алвин 
£ се пушти при својата кратка посета на Бун Крик, па дојде и 
до таму што ја покани во Њујорк. 

„Би рекол дека сум среќен за тебе.“
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„Абе ајде. Зарем не паметиш што ми рече кога размислував 
да се оженам со Ева?“

„Паметам. Но, ова е поинаку.“
„А да, сфаќам. Тоа е така затоа што си позрел од мене.“
„Тоа, а и фактот што Ева не беше баш девојка за мажење.“
Алвин призна дека тоа беше вистина. Лекси беше библио-

терка од мало гратче од руралниот Југ, некоја која се надеваше 
на семеен живот, а Ева беше уметник за тетоважи од Џерзи. 
Таа беше жената која ги направи поголемиот дел од тетоважи-
те на рацете на Алвин, заедно со повеќето пирсови на ушите 
на Алвин, што го правеа да изгледа како штотуку да излегол 
од затвор. Ништо од ова не му пречеше на Алвин; сè додека 
не се појави нејзиното момче за која заборавила да му каже за 
конечно да ја растури нивната врска.

„Дури и Марија мисли дека сево ова е лудо.“
„Зарем £ кажа?“
„Се разбира дека £ кажав. Ние зборуваме за сè.“
„Мило ми е што си толку близок со мојата поранешна со-

пруга. Но, тоа не е нејзина работа. Ни твоја.“
„Само се обидувам малку да те вразумам. Сево ова се слу-

чува премногу брзо. Не ја познаваш Лекси.“
„Зошто постојано го повторуваш тоа?“
„Ќе продоложам да го повторувам сè додека не признаеш 

дека вие двајцата сте си туѓинци еден на друг.“
Алвин, како и петте постари браќа на Џереми, никогаш не 

научи да се откаже од темата. Џереми сфати дека овој човек е 
како куче со коска.

„Таа не ми е туѓинец.“
„Не е, а? Тогаш кажи ми кое е нејзиното средно име?“
„Што?“
„Ме чу. Кажи ми го средното име на Лекси.“
Џереми трепна. „Што има тоа врска со сево ова?“
„Ништо. Но, ако сакаш да се ожениш со неа, зарем не мис-

лиш ли дека треба да го знаеш одговорот на ова прашање?“
Џереми ја отвори устата сакајќи да одговори, но тогаш 
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сфат и дека не го знае одговорот. Лекси никогаш не му го кажа 
средното име, ниту па тој ја праша. Алвин, чувствувајќи дека 
конечно допре до својот заблуден пријател, па продолжи да го 
притиска.

„Добро, а што е со овие општи работи? Што студира ла? 
Кои £ биле пријатели на колеџ? Која £ е омилената боја? Да ли 
сака бел или интегрален леб? Кој £ омилен филм или те ле ви-
зис ко шоу? Кој £ омилен писател? Дали воопшто знаеш кол ку 
го дини има?“

„Во триесетите е. “, одговори Џереми.
„Во триесетите? И јас можев да ти го кажам тоа.“
„Речиси сигурен сум дека има триесет и една.“
„’Речиси сигурен’ си? Дали воопшто се слушаш колку глу-

паво звучиш? Не можеш да се ожениш со некоја ако не знаеш 
ни колку години има.“

Џереми отвори уште една фиока и ја испразни во кутијата, 
знаејќи дека Алвин е во право, но не сакаше да го признае тоа. 
Наместо тоа, тој вдиша длабоко.

„Мислев дека ќе бидеш среќен што конечно сум нашол не-
која.“, рече тој.

„Среќен сум за тебе. Но, никако не помислив дека ќе се от-
селиш од Њујорк и дека ќе решиш да се ожениш со неа. Мис-
лев дека се шегуваш во врска со тоа. Знаеш дека мислам оти 
таа е одлична девојка. Навистина е, и ако сè уште си олку се-
риозен во врска со неа за година или две од сега, јас самиот ќе 
те одвлечкам до олтарот. Едноставно ги форсираш работите, а 
нема потреба од тоа.“

Џереми се заврте кон прозорецот; низ стаклото ги виде си-
вите цигли прекриени со саѓи што ги врамуваа едноставните,  
правоаголни прозорци на соседната зграда. Низ очите му по-
минаа неколку сенки: жена која разговара на телефон; маж за-
виткан во крпа кој оди накај бањата; уште една жена која пе г-
ла додека гледа телевизија. За сето тоа време додека живееше 
таму, никогаш не им кажа на овие луѓе повеќе од ’здраво.’

„Бремена е“, рече конечно.
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За момент, Алвин помисли дека не слушнал добро. Дури 
от како го виде изразот на лицето на својот пријател, сфати де-
ка Џереми не се шегува.

„Бремена е?“
„Девојче е.“
Алвин се плесна на креветот небаре нозете му откажаа. 

„Зош то не ми кажа?“
Џереми ги поткрена рамената. „Ми замоли никому да не 

ка  жувам. Нека биде тајна, во ред?“
„Важи“, рече Алвин звучејќи зашеметено. „Секако.“
„И уште нешто.“
Алвин погледна во него,
Џереми го фати за рамото. „Сакам да ми бидеш кум.“

Како се случи сево ова?
Додека наредниот ден се шеташе со Лекси низ ФАО Шварц1, 

Џе реми сè уште не можеше да одговори на она прашање. Не 
она за бременоста; тоа беше ноќ што веројатно ќе ја памети за-
секогаш. И покрај силната одбрана која ја изведе пред Алвин, 
понекогаш се чувствуваше како да треба да глуми некоја улога 
во некоја популарна романтична комедија, една од оние во кои 
сè е возможно, а ништо не е сигурно с$ до самиот крај.

Меѓутоа, она што му се случи нему, вообичаено не се слу-
чува. Всушност, речиси никогаш не се случуваше. Кој посе-
ту ва провинциско гратче за да напише статија за Scientific 
American, запознава библиотекарка од провинциско гратче, и 
се заљубува до уши за само неколку дена? Кој одлучува да ја 
изгуби шансата да работи во утринска програма и да го на-
пушти животот во Њуjорк за да се пресели во Бун Крик, Се-
верна Каролина, гратче што не е ништо повеќе од само мала 
трошка на мапата?“

Толку многу прашања се поставија деновиве.
Не дека се двоумеше околу тоа што го прави. Всушност, 

до  дека ја гледаше Лекси како претура низ куповите акциони  

1 Позната продавница за детски играчки во Њуjорк
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играчки и барбики - таа сакаше да ги изненади неговите мно-
губројни внуци и внуки со подароци надевајќи се дека ќе оста-
ви добар впечаток - тој се почувствува посигурен во својата 
одлука од кога било претходно. Се насмевна, замислувајќи си 
во каков живот се впушта. Тивки вечери, романтични прошет-
ки, кикотење и милување пред телевизорот. Убави нешта, не-
шта кои го прават вреден животот. Не беше до толку наивен да 
помисли дека никогаш нема да имаат расправија или караница, 
но не се сомневаше дека ќе ги смири тие бурни води успешно, 
сфаќајки на крајот дека совршено си одговараат. Целосно гле-
дано, животот би бил прекрасен. 

Но, како што Лекси го поттурна поминувајќи покрај него, 
целата замислена, Џереми се фати себе си како зјапа во еден 
пар кој стоеше покрај купот со мечиња. Всушност, беше не-
возможно да не се забележи парот. Тие беа во раните триесет-
ти и беа деловно облечени; тој наликуваше на инвестициски 
банкар или адвокат, додека пак неговата сопруга изгледаше 
како некоја која го поминува секое попладне во Блумингдејлс. 
Беа натоварени со пет-шест торби од пет-шест различни про-
давници. Дијамантот на нејзиниот прст беше со големина на 
џамлија - многу поголем од свршеничкиот прстен кој штотуку 
го купи за Лекси. Додека Џереми ги гледаше, беше убеден дека 
тие обично со себе ја поведуваат и дадилката или некое слич-
но помагало, едноставно затоа што изгледаа сосема збунето 
околу тоа што треба да прават.

Бебето во количката врескаше со еден таков крескав плач 
што може да откорне под и да го привлече вниманието на оста-
натите во продавницата. Во истото тоа време, нејзиниот по-
стар брат - можеби имаше четири години - врескаше уште по-
гласно и наеднаш се фрли на подот. Родителите имаа израз на 
лицата како испаничени, шокирани, како војници во битка, и 
беше невозможно а да не се забележат вреќичките под нивни-
те очи и проѕирното бледило на нивните лица. И покрај сета 
таа беспрекорна фасада, тие беа на крајот со нервите. Мајката 
конечно успеа да го ослободи бебето од количката и го држеше 
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детето до себе, додека сопругот се наведна кон неа, и го гале-
ше бебето по грбчето.

„Зарем не мислиш дека се обидувам да ја смирам?“, згрме 
таа. „Справи се со Елиот.“

Небаре казнет, мажот се наведна кон својот син кој клоца-
ше и тропаше по подот, вадејќи ја мајката од кожа.

„Престани да врескаш!“, рече сопругот остро мавтајќи со 
прстот.

Ај важи, си помисли Џереми. Небаре тоа ќе успее.
Елиот, во меѓувреме, црвенееше додека се превиткуваше 

на подот.
Во тоа време, дури и Лекси имаше престанато со пре ба ру-

вање и го насочи вниманието кон парот. Џереми помисли дека 
тоа беше како да се зјапа во жена која го коси својот тревник 
облечена во бикини, глетка која беше невозможно да се игно-
рира. Бебето врескаше, Елиот врескаше, жената врескаше по 
мажот да преземе нешто, мажот врескаше по неа велејќи дека 
се обидува.

Се собра цела толпа народ која го опколуваше среќното се-
меј ство. Жените како да ги гледаа со мешавина од благодар-
ност и сожалување: благодарни што не им се случува ова ним, 
но точно знаејќи - најверојатно од искуство - низ што поми-
нува овој млад пар. Мажите, од друга страна, изгледа дека не 
сакаа ништо друго, само да избегаат што подалеку од сета таа 
бучава.

Елиот си ја удираше главата од подот и почна да врес ка 
уш  те погласно.

„Ајде да си одиме!“, на крајот фрсна мајката.
„Зарем не мислиш дека токму тоа и се обидувам да го на-

правам?“, згрме таткото.
„Крени го.“
„Се обидувам!“, викна тој налутено.
Елиот не сакаше да оди кај татко му. Кога татко му конечно 

го фати, Елиот се препелкаше како лута змија. Главата му се 
мавташе на сите страни, а нозете не престанаа да му се мрда-
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ат. На челото на неговиот татко се појавија капки пот, и тој се 
грчеше од напор. Елиот, од друга страна, изгледаше како да 
станува сè поголем, мини Халк кој се шири од бес.

Некако родителите успеаја да тргнат, едвај се влечкаа со 
тор бите од пазарење, туркајќи ја количката, и успевајќи да ги 
до држат двете деца. Толпата народ се раздвои како Црвеното 
Мо ре пред Мојсеј, и семејството конечно се изгуби од погле-
дот, оставајќи ги зад себе како доказ само викотниците кои 
бав но исчезнуваа.

Топлата се разотиде, но Џереми и Лекси останаа закопани 
во место.

„Кутри луѓе“, рече Џереми одеднаш прашувајќи се дали и 
неговиот живот ќе изгледа вака за некоја година.

„Мене ли ми кажуваш?“, се согласи Лекси како да беше 
пре плашена од истата работа.

Џереми продолжи да зјапа, слушајќи како врескањето ко-
нечно запре. Семејството сигурно ја има напуштено продав-
ницата.

„Нашето дете никогаш нема да беснее онака“, изјави Џе-
ре ми.

„Никогаш.“ Свесно или потсвесно, Лекси ја стави раката 
врз својот стомак. „Ова никако не беше нормално.“

„А и родителите изгледаа како да немаат врска што пра-
ват“, рече Џереми. „Го виде ли како се обидуваше да разговара 
со син му? Небаре е во сала за состаноци?“

„Бесмислено“, климна Лекси. „А па како избувнуваа еден 
на друг? Децата можат да ја почувствуваат нервозата. Не е ни 
чудо што родителите не можеа да ги контролираат.“

„Како да не знаат што треба да прават.“
„Мислам и дека не знаеја.“
„Како може да не знаат?“
„Можеби премногу се зафатени со своите животи за да нај-

дат доволно време за своите деца.“
Џереми, сè уште закопан во место, гледаше како послед-


