
Николас Спаркс



Со љубов им ја посветувам оваа книга
на Пет и Били Милс. Животот ми е поубав поради

вас двајца. Ви благодарам за сè.
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Благодарност

Повторно би сакал да ѝ се заблагодарам на мојата сопруга 
Кети, која мораше да биде уште потрпелива со мене додека го 
пишував овој роман. Колку откачени единаесет години споде-
ливме, а?

Моите три сина, Мајл, Рајан и Ландон, исто така ја заслу-
жи ја мојата благодарност, едноставно поради тоа што ми по-
магаат да добијам подобра перспектива на нештата. Забавно е 
да ве гледам како растете.

На мојата агентка Тереза Парк од здружението „Санфорд 
Гринбургер“, која постојано беше покрај мене и навистина 
имав среќа што работев со неа. Не можам да ѝ искажам колку 
сум благодарен: Ти благодарам најмногу за сè, прекрасна си!

На мојот уредник Џејми Рааб од Worner books, кој исто 
така беше прекрасен соработник и тоа по вторпат! Што да 
ви кажам? Среќен сум што ве имам за да ме водите, не ни 
помислувајте дека  го земам ова здраво за готово. Се надевам 
дека ќе соработуваме уште долго, долго време.

 Голема благодарност до Лари Киршбаум, главниот човек 
во Worner books, кој е и многу добар човек и Морин Еген, која 
не само што е срце, туку е и брилијантна. И двајцата ми го 
променивте животот на подобро и никогаш нема да го забора-
вам тоа.

И на крајот, ја кревам чашата со вино за да наздравам за 
останатите луѓе што ми помагаа во секој чекор: Џенифер 
Романело, Еми Батаглија, Една Фарли и остантатите од од-
делот за односи со јавноста во Worner books, за Флег, кој ги 
дизајнираше прекрасните корици на моите книги, Скот Шви-
мер мојот адвокат одговорен за индустријата за забава, Хови 
Сандерс и Ричард Грин во агенцијата „Јунајтед Талент“, кои 
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се едни од најдобрите во својата работа, Дениз Динови пре-
красниот продуцент на Порака во шише (патем, главниот лик 
во овој роман е крстен по неа) Кортни Валенти и Лоренцо ди 
Бонавентура во Ворнер Брос, Лин Харис во „Њу Лајн Сине-
ма“, Марк Џонсон, продуцент...
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Пролог

Оваа бура подоцна беше вброена меѓу најдеструктивните 
бури во историјата на Северна Каролина. Поради тоа што се 
случи во 1999 година, дел од најсуеверните граѓани ја сметаа 
за предзнак, првиот чекор кон крајот на времето. А, останати-
те само ја нишаа главата и велеа дека такво нешто морало да 
се случи порано или подоцна. Сè на сè, девет торнада беа забе-
лежани таа вечер во источниот дел од државата уништувајќи 
триесетина куќи. Искинати телефонските линии лежеа по 
патиштата, трансформаторите гореа без никој да ги изгаси. 
Илјадници дрвја беа искорнати, трите најголеми реки истекоа 
од коритата и настана поплава, а животите на луѓето беа про-
менети засекогаш со само еден удар на мајката природа.

Сè почна во еден миг. Во еден момент беше облачно и темно, 
но немаше ништо невообичаено, а потоа грмотевици, разорни 
ветришта и пороен дожд како експлозија се истурија од небото 
во тоа рано лето. Бурата дојде од северозапад и минуваше низ 
државата со брзина од речиси шеесет и пет километри на час. 
Одеднаш радиостаниците се огласија со итни предупредувања 
и го следеа замавот на бурата. Луѓето, кои можеа, се засолну-
ваа внатре, но луѓето, кои беа на автопатите како Дениз Хол-
тон, немаа каде да одат. Кога се најде во средиштето на бурата 
не можеше многу да направи. На некои места дождот беше 
толку пороен што сообраќајот забави до осум километри на 
час, па Дениз нервозно го држеше воланот со концентриран 
израз на лицето. На моменти беше невозможно да го види па-
тот преку ветробранот, но ако сопреше, ќе настанеше некаква 
катастрофа затоа што имаше други луѓе што возеа зад неа. Не 
би можеле да ја видат нејзината кола и да им остане доволно 
време за да сопрат. Ја префрли лентата од безбедносниот појас 
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преку главата и се навали кон воланот, ја бараше белата ис-
прекината линија на патот и повремено, овде-онде ја забеле-
жуваше. Но, поголемиот дел од времето возеше инстинктивно 
затоа што не се гледаше ништо. Дождот се истураше како оке-
ански бран врз нејзиниот автомобил и покриваше речиси сè. 
Светлата како да ѝ беа бескорисни и сакаше да сопре, но каде? 
Каде би била на безбедно? На некоја страна од патот? Луѓето 
скршнуваа од сите страни на патот, а таа немаше никаква пре-
гледност. Донесе одлука во моментот, некако ѝ се чинеше дека 
е побезбедно да продолжи да се движи. Погледот ѝ шеташе од 
патот кон светлата од автомобилот пред неа, до ретровизорот, 
се надеваше и се молеше дека останатите на патот го прават 
истото. Се надеваше дека бараат нешто што ќе им ја зачува 
безбедноста. Што било.

 Потоа исто толку ненадејно како што почна, бурата се пот-
смири и повторно се гледаше. Претпоставуваше дека стигна-
ла до почетокот на бурата, а веројатно го помислија истото  и 
останатите на патот. И покрај добрите услови, автомобилите 
забрзаа за да бидат пред бурата. И Дениз забрза за да остане со 
нив. По десетина минути сè уште врнеше дожд, но значително 
послабо, погледна во сијаличката за резервоарот и како некоја 
грутка да ѝ се формира во стомакот. Знаеше дека наскоро ќе 
треба да сопре. Немаше доволно гориво за да стигне до дома.

 Минутите изминуваа.
 Протокот на сообраќајот ја држеше на штрек. Благодаре-

ние на месечината имаше малку светлина на небото. Повторно 
погледна во контролната таблата. Стрелката на мерачот на ре-
зервоарот беше навлезена длабоко во делот обоен со црвено. 
И покрај нејзиниот страв дека треба да остане пред бурата, ја 
забави колата и се надеваше дека ќе го зачува она што остана-
ло, се надеваше дека ќе ѝ стигне.

 Луѓето почнаа да ја претекнуваат. Го прскаа нејзиниот ве-
тробран, а водата натежнуваше врз бришачите. Продолжи по-
натаму.

 Поминаа уште десетина минути пред да воздивне со 
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олеснување. Според знакот можеше да наполни гориво на по-
малку од километар. Го вклучи трепкачот и возбудена се при-
клучи на десната лента. Застана на првата отворена бензинска 
станица.

 Успеа, но знаеше дека бурата ја следи. Ќе стигне до оваа 
област за петнаесетина минути, ако не и порано. Имаше вре-
ме, но не многу.

 Дениз го полнеше резервоарот колку што можеше побрзо 
и му помогна на Кајл да излезе од неговото седиште во ко-
лата. Кајл ја држеше за рака кога влегоа внатре за да платат, 
инсистираше да го направи тоа поради огромниот број коли 
кај станицата. Кајл беше понизок од кваката на вратата и кога 
влегоа внатре ја забележа турканицата. Како сите што возеле 
на автопатот да ја имале истата идеја – наполни бензин додека 
можеш. Дениз зеде една лименка со диетална кола-кола, тоа ѝ 
беше третата лименка дента, а потоа тргна одзади накај фри-
жидерите покрај ѕидот. На аголот најде млеко со вкус на јагода 
за Кајл. Веќе беше доцна, а Кајл многу сакаше да пие млеко 
пред да заспие. Ако успее да остане пред бурата, поголемиот 
дел од патот тој ќе може да спие на задното седиште.

 Додека да дојде да плати стигна петта на ред во колоната. 
Луѓето пред неа беа нетрпеливи и изморени, како да не можеа 
да разберат како е можно да има толкава турканица во ова вре-
ме од денот. Ѝ се чинеше дека заборавиле на невремето. Но, 
според нивните погледи знаеше дека не заборавиле. Сите во 
продавницата беа вознемирени. „Ајде побрзо“, велеа изразите 
на нивните лица, „треба да си одиме оттука“.

 Дениз воздивна. Почувствува напнатост во вратот и ги раз-
мрда рамената. Тоа не ѝ помогна многу. Ги затвори очите, ги 
протри и повторно ги отвори. Во редот зад неа слушна како 
една мајка се караше со нејзиниот мал син. Дениз погледна 
преку рамо. Момчето изгледаше како да е на иста возраст со 
Кајл, на околу четири и пол години или така нешто. Неговата 
мајка изгледаш исто толку вознемирена како и Дениз. Цврсто 
го држеше својот син за раката. Детето тропна со стапалото.



12

 „Ама јас сакам колачиња!“ цимолеше тој.
Мајка му си стоеше на своето. „Реков не. Доволно ѓубре 

изеде денес”.
 „Ама ти ќе јадеш нешто”.
 По еден момент Дениз се сврте настрана. Редицата вооп-

што не се помести. Зошто се чека толку долго? Ѕирна околу 
оние што стоеја пред неа за да види што се случува. Госпоѓата 
покрај касата изгледаше збунето од брзаницата и сите што 
стоеја пред неа како да сакаа да платат со кредитна картичка. 
Помина уште една минута и редицата се намали за еден. До-
тогаш мајката и детето стоеја точно зад Дениз, а нивната кавга 
продолжи.

 Дениз ја стави својата рака врз рамото на Кајл. Го пие-
ше млекото низ сламката и мирно стоеше. Ги слушна двајцата 
што стоеја зад неа.

 „А, бе ајде мамо!“
 „Ако продолжиш ќе те исплескам. Немаме време за ова”.
 „Ама гладен сум”.
 „Тогаш требаше да ги до изедеш хот-догот”.
 „Не сакав хот-дог”. 
 И така продолжија. По тројца муштерии, Дениз конечно 

стигна до касата, го отвори паричникот и плати со пари. Има-
ше една кредитна картичка што ја користеше за итни случаи, 
но тоа беше ретко, речиси никогаш. За службеничката на каса-
та враќање кусур како да беше потешко од работењето со кре-
дитните картички. Постојано гледаше во дигиталните броеви 
на касата и се обидуваше да ги впише правилно. Кавгата меѓу 
мајката и синот продолжи со иста жештина. По некое време 
Дениз конечно го доби кусурот и го прибра паричникот, па 
тргна кон вратата. Знаеше колку им е тешко на сите таа вечер, 
па ѝ се насмевна на мајката зад неа како да сакаше да ѝ каже, 
„Децата се напорни понекогаш, нели?“

 Како одговор, жената ги преврте очите. „Имаш среќа”, ѝ 
рече таа.

 Дениз погледна кон подот и со стиснати усни ѝ кимна, а 
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потоа се сврте и излезе од продавницата. И покрај стресот од 
бурата, долгото возење дента и времето што го поминаа во 
центарот за проценка, можеше да мисли само на Кајл. Додека 
одеше кон автомобилот одеднаш ѝ дојде да се расплаче.

 „Не”, прошепоти таа, „ти си таа што има среќа”.



14

Еден

 

Зошто се случи ова? Зошто, од сите деца, му се случи тоа 
токму на Кајл?

Откако застана да стави гориво, Дениз повторно се приклу-
чи на автопатот и се движеше пред бурата. Наредните дваесе-
тина минути дождот врнеше рамномерно, но не беше опасен, 
а таа ги гледаше бришачите како ја туркаат водата налево и 
надесно додека се враќаше кон Едентон, Северна Каролина. 
Диеталната кока-кола, која ја пиеше, стоеше меѓу рачната со-
пирачка и возачкото седиште и иако знаеше дека не е добра за 
неа, ја допи и веднаш посака да имаше купено уште една. Се 
надеваше дека ако внесе повеќе кофеин ќе биде на штрек и ќе 
биде концентрирана на возењето, наместо на Кајл. Но, Кајл 
секогаш ѝ беше во мислите.

Кајл. Што можеше да рече? Некогаш беше дел од неа, го 
слушаше чукањето на неговото срце уште кога имаше само 
дванаесет недели, го чувствуваше неговото движење во неа 
последните пет месеци од својата бременост. По неговото 
раѓање, уште додека беа во породилната соба, го погледна и не 
можеше да поверува дека на светот постои нешто поубаво. Тоа 
чувство во неа не се измени, иако таа не беше совршена мајка 
на ниеден начин. Во последно време едноставно се трудеше да 
направи најмногу што можеше, го прифаќаше доброто заедно 
со лошото и бараше радост во малите нешта. Но, понекогаш 
со Кајл беше тешко да се пронајдат тие мали нешта.

Во изминатите четири години се трудеше најмногу што мо-
жеше да биде трпелива со него, но тоа не беше секогаш лесно. 
Еднаш, додека тој уште беше цицалче, на момент му ја прекри 
устата со својата дланка за да престане да плаче, но тој вреска-
ше повеќе од пет часа и покрај тоа што беше буден преку це-


