професионално око по наредените предмети, изсумтя и върна каната на
- Направо ще те сдъвче за закуска! - отбеляза язвително Джес, изтри

мястото й. Съвсем не ми изглеждаше убедена.

последните остатъци от мръсотия по една кана от фин английски порцелан

- Не - сопна се тя. - Всъщност мисля, че е в доста трагично състояние.

и я постави на импровизирания щанд.

Освен това държа да отбележа, че всички тези етикети, дето сте ги

- Кой? - Откъснах се от съзерцанието на вехториите пред нас и заела

накачили по стоката си, са твърде подвеждащи. Кои сте вие, та да ми

отбранителна позиция, извърнах очи към приятелката си.

казвате, че “това е един много декоративен образец от майсенски

- Свекърва ти, разбира се. Все едно сама да се напъхаш в бърлогата на

порцелан”? Със сигурност аз съм човекът, който трябва да прецени дали

лъва. Но ти пък нямаш намерение да отидеш там, нали?

въпросният образец е декоративен, или не е, нали? Да не говорим, че някак

- Разбира се, че ще отида! - отвърнах разгорещено. - За Бога, Джес, не ми

си не успявам да схвана защо това парче стара дантела е “абсурдно

казвай, че ако някой ти предложи да поеме плащането на две училищни

красиво” или пък защо онази ръждива газена лампа е “изключително

такси, плюс наскоро ремонтирана къща в идиличната провинция, ще се

важен пример за развитието на френското изкуство през осемнайсети век”.

откажеш! Не ми казвай, че не би се възползвала от подобен шанс! Освен

- Слагаме ги, за да помогнем на клиентите, които не са толкова

това тя ми е бивша свекърва - схващаш ли разликата?

проницателни като вас - изчурулика угоднически Джес. - За да ги поведем

- Глупости! - с насмешка рече Джес и продължи да реди сребърните

в правилна посока, или - казано на антикварен език - да им посочим точния

лъжички върху избелялата кадифена покривка. - Не и в нейните очи. За нея

век, че даже и конкретната страна, за да им спестим неудобството да питат

ти винаги ще бъдеш майка на внуците й и точно в това, драга ми Луси, е

и да се чувстват глупаво. Вие очевидно нямате нужда от подобни насоки,

цялата работа. Точно поради тази причина ти се предлага въпросният

но... Леле! - Джес красноречиво избели очи към небето. - Наистина трябва

апетитен пакет в Драгоценния-ни-наследствен-Недърби заедно с всичките

да видите някои от нещицата, които имаме тук!

му там порутени кули и проклети акри земя. Няма нищо общо с грижата за

Надигнах пластмасовата чаша с горещ шоколад към устата си, за да

твоето благоденствие, нито пък с безспорния ти чар. - Джес се усмихна над

прикрия усмивката си. Погалих с пръсти топлата повърхност и си

рамото ми към една клиентка, застанала пред щанда. - Да, мадам, това

отбелязах наум, че етикетите, които Джес поставяше на стоката ни,

наистина е “Роял Уорчестър”. Да, напълно права сте, има едва забележима

наистина ставаха все по-ексцентрични и по-ексцентрични с всеки изминал

повреда на чучурчето, но не мислите ли, че иначе е в прекрасно състояние,

ден. Бяхме поели временно щанда за антики на Портобело Роуд,

като се има предвид колко рядко човек може да попадне на подобна

принадлежащ на майка ми Мейси. Мама го държеше, откакто свят светува.

находка?

Или поне, откакто аз се помнех. Хроничният артрит я бе принудил да се

Последва нова ослепителна усмивка по посока на една особа, опакована в

оттегли временно и аз встъпих в длъжност, за да крепя бизнеса, докато

плетена жилетка и изобилно окичена с бижута. Въпросната “мадам”

собственичката се оправи. Бях хванала старата си приятелка Джес да ми

скептично оглеждаше стоката ни над рамките на очилата си. Плъзна

помага. За Джес това беше добре дошло - беше доволна, че може да избяга
от смяната на памперсите на сина си поне през уикендите, а за мен... Ами,
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антиките са моята страст, така че определено бях щастлива. Щастлива

впуснала в действие. - Заради етикетите му е! - изсъска, обръщайки се към

дори само от факта, че се потапям в атмосферата на тази известна улица, че

мен. - Това е. Ясно е, че продава боклуци, но го прави добре. Ето къде

накъдето и да обърна очи, виждам сребро в съседство с часовници; стари

бъркаме ние с теб, Луси. Не може просто да стоварим стоката си върху

земеделски сечива редом с книги с пожълтели страници; колосани

тезгяха и да се надяваме на най-доброто. Всичко е въпрос на маркетинг!

кръщелни ризи от викторианската епоха, развявани от вятъра; и - разбира

- Не съм сигурна, че можем да говорим за маркетинг, когато става въпрос

се - еклектичните предложения на собствената ми майка, които включваха

за вехтории, Джес - възразих колебливо. - Нали? Искам да кажа, че...

всичко - от малки френски пепелници до изключително ценни

- Разбира се, че можем, по дяволите! И не ги наричай “вехтории” - някои

порцеланови предмети и избелели пощенски картички. Дори бях добавила

от тези неща са направо безценни!

няколко нещица по свое усмотрение; нарочно им бях сложила невероятно

Обходих щанда с поглед, изпълнен със съмнение. Джес като обезумяла

високи цени и като ястреб бдях над тях, изпълнена с тайната надежда, че

поставяше етикети: “чудесно реставрирано” върху едно ужасно очукано

никой няма да ги купи, но ясно осъзнавайки, че все пак имам нужда от тези

нощно гърне и “зашеметяващо красив” върху един извит мундщук на лула

пари.

- най-голямото недоразумение в практиката ни, с което се бяхме сдобили

Страховете ми бяха безпочвени. Вече трета неделя седяхме тук,

по време на една съботна разпродажба от подобна на нашата сергия.

заобиколени от онова, което според нас бяха най-интересните късчета от

Трябва да призная, че карираните панделки, с които приятелката ми

историята на едно или друго семейство, а продажбите ни бяха

прикрепяше етикетите, значително подобряваха търговския вид на

незначителни. Унижението ни се подсилваше, като с изумление

предлаганите от нас стоки и през въпросната седмица продажбите съвсем

наблюдавахме как Дебелият Рони от съседната сергия - амбулантен

не вървяха зле, което не можеше да се каже за днешния ден.

търговец на всякакви боклуци в прекия и преносния смисъл на думата и с

Днес, независимо от красивите карирани панделки, бизнесът ни съвсем

подчертана склонност да изпуска газове - продава със замах.

беше замрял. Дебелият Рони ни се хилеше ехидно от отсрещната сергия и

- Как е, момичета? - ни подвикна Дебелият Рони миналата седмица, докато

подрънкваше монетите в джоба си. Предадохме се.

пъхаше в найлонова торбичка поредната удивително грозна бирена чаша с

- Хайде да прибираме - измърмори Джес.

форма на дебел старец с триъгълна шапка на главата и я подаваше на

- Търговийката ви нещо май не върви, а, момичета? - подвикна ни

гордия й нов собственик. - Имате ли нужда от малко помощ? Да ме вземат

дебелакът. - Да ви предложа ли малко пари назаем? - Ново подрънкване на

мътните, едва ли ще продадете кой знае колко от тези боклуци! - Изкикоти

монетите в джобовете му.

се гадно и театрално махна с ръка зад тлъстия си задник, за да ни покаже,

- Не, благодарим - отвърна Джес и с отвращение заби поглед в увисналото

че за хиляден път през въпросния ден е ароматизирал въздуха. - Изненадан

дъно на панталоните му. - Не и след като знаем къде са стояли.

съм, че изобщо имате някакви клиенти!

Рони се изкикоти.

- Ние пък сме изненадани, че ти все още имаш панталони на дирника си -

- Е, още по-добре - всичко остава за мен. - Внезапно той се смръщи и

бе измърморила под носа си Джес, а после с присъщия си жар се беше

подуши въздуха. - Мили Боже! Кой се изпусна? Ти ли, Луси?
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- Затваряй си устата, Рони - отвърнах отегчено, надигнах се и започнах да

ти липсва движението. Склонна съм да приема, че чистият въздух

увивам във вестници няколкото месингови свещника.

зачервява страните, но определено не прави кой знае какво за мозъка. Там

- Е, все някой трябва да го е направил. - Рони въздъхна и поклати глава. -

ще затъпееш! Господи, ти наистина не схващаш за какво става въпрос!

Не знам... Чудя се как е възможно вие, момичета, с университетския си

Като си помисля само, че когато се омъжваше за Нед, се беше зарекла

акцент, с копринените си блузи и всичките му там уроци по цигулка, да

никога да не живееш близо до противните му родители! Виж се сега - Нед

пърдите така! Чак страшно да му стане на човек. - Той потръпна.

вече го няма, а ти си хукнала натам!

- Как сме днес? - обърнах се към Джес, преструвайки се, че не съм чула

- Джес, сама вземам решенията си! - предупредих я кратко.

гнусния коментар.

- Да, като например решението да отидеш да живееш в имението на свекър

Джес изтърси на масата спечелените през деня монети.

си и свекърва си, да се оставиш напълно на тяхната милост, да им бъдеш

- Двайсет и две лири и... шест пенса.

вечно признателна и изцяло на разположение при всяко щракване с пръсти

- Това е най-слабото ни постижение до момента.

от тяхна страна. Лейди Конска Муцуна ще те командва както си иска, лорд

- Знам. - Тя въздъхна и прибра парите в кадифена торбичка. - Е, поне ще се

Безволев Глупак ще те пощипва по задника при всяка появила се

отървеш от това тук - с неохота добави. - Но продължавам да мисля, че

възможност, нещастницата Лавиния ще се напива до степен на пълно

продаваш душата си.

вцепенение, Сладкишчето - или както там я наричат - весело ще се въргаля

- О, не ставай мелодраматична! - прекъснах я. - Нима имам избор? Не мога

с конярите в сламата, сладникаво-сантименталният Хектор ще се мотае

да си позволя да изпратя Бен в добро училище, а знаеш колко много мрази

насам-натам като муха без глава, опитвайки се да убеди баща си, че

това, в което ходи в момента. Нито мога да продължа да живея в онзи

притежава всички нужни качества, за да се превърне един ден в единствен

малък апартамент. Дори да можех да си покривам разходите по него -

наследник на Всичко Това, и за капак - през цялото време ще се натъкваш

нещо, което няма да съм в състояние да правя още дълго. Та тримата едва

на спомени за мъртвия си съпруг - той ще се появява и изчезва досущ като

се разминаваме там! Не става и да се преместим при Мейси и Лукас - само

духа на Банко! - Лицето й, обикновено бледо, сега беше силно

ще им пречим. Между другото, Джес, нима има нещо по-приятно от живот

почервеняло, а очите й хвърляха искри.

в провинцията? - поисках да знам. - Децата ще вървят през зелени поляни,

Примигнах безмълвно срещу нея.

докато отиват на училище, ще яздят понита... - В гласа ми се прокрадна

- Извинявай - внезапно рече тя и отмести поглед. - Извинявай заради

копнеж. - Ще има рекички, където да играят, маргаритки, от които да...

последното, което казах, но ти много добре знаеш какви са, Луси! -

знаеш...

побърза да добави. - Господи, ти поне погледна истината в очите, примири

- Това е все едно да ги оковеш във вериги, преди да ги довършиш - сухо

се с неизбежното и вече се справяш чудесно, а те и крачка не са направили!

отбеляза Джес. - Стига, Луси, много добре знаеш, че си градско момиче до

Минали са цели четири години, а още не са приели факта, че синът им е

мозъка на костите си! Всичко това ще ти липсва, за Бога! - Тя махна към

мъртъв! Къщата им прилича на параклис, посветен на Нед - накъдето и да

улицата, пълна с търговци и туристи, оживяла от весел глъч и смях. - Ще

се обърнеш, все негови снимки виждаш; в хола все така се пази колекцията
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му от вкаменелости от детските му години; стиковете му за крикет висят

- “Финансово притеснена” е много меко казано, Джес. - Ненадейно спрях

окачени по стените; даже рисунките, които е правил като дете, са закачени

по средата на улицата и пуснах масата на земята. - Пари просто няма! Не

в кухнята, за Бога! Стаята му в онази порутена кула си стои недокосната -

съществуват. В “Кристи” не мога дъх да се поема, и то за жълти стотинки...

такава, каквато си е била от памтивека. Ами начинът, по който говорят за

- Но работата ти харесва!

него? Сякаш все още е там, седнал на масата заедно с тях! И не го правят

- Да, харесва ми, а освен това никой не е казал, че няма да мога да

ей така, между другото, просто да споменат името му по един или друг

продължа да си я върша.

повод, ами дълго и упорито, часове наред. Сякаш им действа като терапия,

- От Оксфордшайър? - Джес зина от изумление.

майка му стара! Имам чувството, че не говорят за нищо друго. Наистина

- Разбира се! За Бога, та там не е краят на географията! Хората по онези

съм изненадана, че не са го балсамирали, за да си го държат в килера!

места също са в крак с времето. Възнамерявам да мина на два пълни

И млъкна, щом видя изражението на лицето ми.

работни дни, което ме устройва напълно - изрекох самоуверено. - Както и

- Е, добре де - смотолеви след малко, преметна сака с порцеланови

да е - въздъхнах, хванах отново масата и закрачих напред. - Вече ти казах -

предмети на гърба си и хвана единия край на сгъваемата масичка, - знам,

дори и да исках да остана в апартамента, не мога да си го позволя.

че последната забележка не беше проява на добър вкус, но, Луси, трябва да

- Тогава защо Лорд и Лейди Лайняни Физиономии не ти предложат да ти

признаеш, че подобна стъпка ще те върне поне три години назад, а ти така

покриват разходите тук? - предизвикателно запита Джес. - Или пък... или

добре беше почнала да се оправяш! Работиш четири сутрини от седмицата

пък защо не ти предложат да ти помогнат да се установиш на някое друго

на любимия си щанд за порцелан в шикозния търговски център “Кристи”,

място в Лондон? Защо непременно трябва да отидеш там, при тях?

в събота разполагаш с този щанд...

- Защото Бен скоро ще тръгне на училище и те предлагат да му плащат

- Този щанд! - повторих със смразяващ тон, преметнах другия сак на рамо

обучението - заобяснявах търпеливо. - И защото синът ми има нужда от

и хванах отсрещния край на масичката.

място, където ще може да преодолее отвращението си от ученето.

Джес продължи, сякаш нищо не бях казала:

- И защото те искат внукът им да ходи в Подходящото Училище, онова,

- Децата се справят прекрасно, а ти се чувстваш далеч по-добре отпреди. За

което ще отговаря на техния вкус и техните претенции, а не в някое

Бога, Луси, та ти най-сетне се измъкна от примката!

второстепенно школо като онова на Хайфийлд Роуд, където учи в

Вдигнахме масичката и - подобно на двойка разносвачи на вестници - се

момента...

смесихме с тълпата, изпълваща жужащата улица.

- Където го малтретират и където някои деца дишат лепило...

- Добре де, знам, че си финансово притеснена - опита се да надвика шума

- О, не! Ние сме за нещо по-традиционно, за някое частно училище, където

Джес, - но след още две години нещата ще се оправят. Да се откажеш от

ще направят от него човек, където ще го моделират и превърнат в

Лондон, от апартамента си, и да отидеш в провинцията, за да бъдеш

прекрасен малък Гренадир от Кралската пехота - точно като дядо му. Те

погълната от онова откачено семейство...

искат да установят контрол, Луси - контрол над теб, като за начало.
Господи, може до ушите им да е стигнал слухът, че си имала няколко
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страстни връзки с мъже, и те да са решили, че е наложително да убият
злото в зародиш! Което е по-важно, обаче - те искат да установят контрол
над живота на децата! Искат да ги наблюдават, да избират приятелите им,
да организират социалните им контакти! Разбира се, че ще горят от
желание да се нанесеш в онази луксозна колиба в техния заден двор!
- О, не стигай до абсурди! - отвърнах разпалено. - Ставаш цинична, Джес.
Страдаш от класови предразсъдъци - права съм, нали? Стрелбата и бричът
за езда са всъщност онова, което мразиш, а според мен това е сигурен
признак за тесногръдие и говори за наличие на предразсъдъци и снобизъм.
Все едно да се обявиш против етническите малцинства само защото
миришат на къри!
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