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ЩАСТЛИВ КРАЙ? ХАХАХА. ЩАСТЛИВ КАЗВАШ… АМИ, НЕ 

Разказ /фентъзи/ 

Възможно ли е да започнем да убиваме, само за да вкусим от сладкия 
нектар наречен любов? Ако мислите, че е невъзможно, то тогава не сте 
чули историята на Джинкс и Хару. 

За Titan High (най-елитната гимназия) се носят доста слухове за убийства 
и странното е, че жертвите са винаги момчета. Така че, ако си момче и 
искаш да учиш там, трябва да запомниш, че ако се влюбиш в Джинкс си 
мъртъв. Коя е Джинкс? Тя е най-земното момиче от гимназията. Нейната 
дълга, лилава и мека като коприна коса, котешко зелените й очи и нежна 
усмивка карат сърцата на доста момчета да затуптят по-бързо и след това 
да спрат завинаги. Единственият човек, чието сърце все още не е спряло, 
е Хару. Сигурна съм, че се чудите как е възможно това.  Е, сега ще ви 
разкажа. 

„Какво виждаш в него, Джинкс?!? Наистина ли си мислиш, че се е 
променил?... Вълкът козината си мени, но нрава – НЕ. Оххх, главата ме 
боли” Кира си извъртя главата настрани и вида постер, съобщаващ за 
Хелоуин партито довечера. „Хмм, Хелоуин парти? Радвай се на живота 
докато мажеш, Кайл.” 

-Хей, Хару. 

-Хей. 

-Искаш ли да отидем на Хелоуин партито? – попита развълнувано 
Джинкс. 

-С удоволствие. – отвърна й Кира с усмивка на лицето. – Искаш ли след 
училище да ти изберем костюм? 

-Добре. 

Джинкс беше много развълнувана за довечера. Защо? Може би, защото 
щеше да признае на човека, откраднал сърцето й и то на най-любимия й 
ден от годината, Хелоуин. 

-Трябва ли да нося рокля?!? – попита Хару, с червено като домат лице. 

-Да. Не помниш ли какво ми каза? „Ще облека рокля, ако ти се увиеш 
като мумия.” – усмихна се сладко Джинкс. 

-Да тръгваме. 



Когато влязоха във физкултурния салон, Хару видя Кайл с друго момиче 
и въобще не изглеждаше да са само приятели. Това беше достатъчно, за 
да се вбеси Кира. 

-Хей. Аз след малко ще дойда. 

-Добре. – отвърна й Джинкс. Хару отиде при Кайл, хвана го за ръката и 
го повлече на някъде, но не знаеше, че един определен човек я 
наблюдаваше. 

-Пусни ме! Това боли! – извика ядосано Кайл. 

-Това ли наричаш болка? – попита раздразнено Хару. Когато Кайл чу 
този глас, кръвта му се смрази. 

-Какво искаш? 

-Да спреш да си играеш с Джинкс. 

-Да си играя с нея? Хахаха… Чуваш ли се какви ги говориш? Никога не 
бих й го причинил. 

-В момента ме гледаш в очите и ме лъжеш! Тогава кое беше онова 
момиче? 

- Само приятелка. Питах я за съвет. Пък и се уморих да бъда с различно 
момиче всяка седмица и тя да се възползва от мен… Искам с Джинкс да 
имаме заедно щастлив край. 

- Щастлив край? Хахаха. Щастлив казваш…. Ами, НЕ. –  това бяха 
последните думи, които Кайл чу преди сърцето му да спре завинаги. Не 
само той ги чуваше преди да умре, а и другите жертви на любовта. 

Преждевременно Джинкс търсеше Хару със сълзи на очите. Погълната 
от мислите си тя не видя човека пред себе си и следващия момент вместо 
да усети пода, тя се озова в прегръдките на човека, когото търсеше. 

-Хару! Ти си добре. Но защо си от глава до пети в кръв? – Хару я гледаше 
с тъга в очите. Знаеше, че ако й каже ще я загуби завинаги. 

-Прости ми. Моля те…Прости ми. 

-Какво е станало? Защо плачеш? 

-Аз го убих… 

-Кой? 

-Кайл…Съжалявам, но… го направих, за да те защитя. Той не беше 
човека, за когото се представяше. Съжалявам. – каза Хару 



-Знам. 

-Разбирам те, ако не искаш да ме виждаш повече, но искам да знаеш 
едно… Обичам те. 

-И аз те обичам. 

-Е, аз щ- КАКВО? И ти ме обичаш? 

-Да. 

-Но не си ли ми ядосана? 

-Малко, но не искам да убиваш повече, защото сърцето ми бие само за 
теб. – следващия миг Хару усети нежните устни на Джинкс върху своите. 
–Хайде да си ходим преди някой да ни е видял. Не искам да те чакам да 
излезеш от лудницата. – каза шеговито Джинкс . 

-Хей! Не съм виновна аз. Любовта е. –  Хару вдигна ръце в знак на 
протест. 

На сутринта беше намерено тялото на Кайл. От тогава не е имало повече 
убийства. 

 

Хару ! 
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