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Подяка

Велика вдячність і шана моєму редактору Сінді Хуанґ за зусил-
ля, витрачені на те, щоб ця серія з моїх люблячих рук уре-

шті дійшла до неї. Вона хотіла отримати цю історію та напо-
легливо за неї боролася, і я безмежно вдячна їй за ентузіазм. 
Спасибі, Сінді!

Ніяких слів не вистачить, щоб висловити дяку моєму агентові 
Кімберлі Велен, яка завжди сповнює енергією та драйвом моє 
життя. Вона знову перевершила всі сподівання й довела мене до 
тієї прекрасної й такої бажаної стадії, коли лишалося тільки 
сказати: «Можеш запускати книжку». Дякую, Кім, за те, що ти 
саме така, як мені треба!

За Сінді та Кім стоять активні й дієві команди «Берклі» та 
«Трайдент Медіа Ґруп». У кожному відділі, на кожному ета-
пі роботи я відчувала шалену підтримку та зацікавленість у моїй 
серії книжок. Спасибі вам — я дійсно почуваюся дуже щас-
ливою.

Моя глибока вдячність редактору Гіларі Сейрз, яка насправ-
ді заглиблювалася в цю історію та змусила мене добряче попра-
цювати над текстом. Грубо кажучи, вона дала мені копняка. Її 
критика не була формальною, і, дозволяючи мені подекуди гра-
тися з деталями, вона примусила працювати наполегливіше —
саме завдяки їй книжка вийшла набагато, набагато кращою. 
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–М усимо вирушити в бар і відсвяткувати це.
Патетична пропозиція сусіда мене анітрохи не здиву-

вала. Кері Тейлор завжди знаходив приводи для святкування, 
хоч би які вони були несуттєві. Мені це здавалося невід’ємною 
частиною його шарму.

— Пити всю ніч перед першим робочим днем? Чомусь мені ця 
ідея не дуже подобається.

— Ну ж бо, Єво!
Кері всівся просто на підлогу нашої нової вітальні серед десятка 

коробок, що лишилися нерозпакованими після переїзду, і всміх-
нувся чарівною усмішкою. Ми вже кілька днів тільки те й робили, 
що розпаковували ті кляті коробки, але він усе одно виглядав 
приголомшливо, як завжди. Стрункий, темноволосий і зелено-
окий, Кері належав до того типу чоловіків, які в будь-який день 
свого життя мають вигляд на всі сто. Мене б це мало обурювати, 
якби тільки він не був для мене найдорожчою у світі людиною.

— Та я ж не кажу, що треба набратися по самі вінця, — на-
полягав він. — Келих-другий вина. Ми могли б посидіти там 
з годинку і до восьмої вже бути вдома.

Роман «Оголена для тебе» не був би тим, чим він є, без тебе, 
Гіларі. Дуже дякую тобі!

Я вдячна Марті Трахтенберґ, надзвичайному літературному 
редактору, і Вікторії Колотта, текстовому редактору, за їхню 
важку роботу над самвидавною версією цієї книжки.

Дякую Тері Кляйнфелтер, яка прочитала першу половину 
роману «Оголена для тебе» і сказала, що їй сподобалось. Спа-
сибі, Теро!

Дякую Е. Л. Джеймс, яка написала історію, що полонила 
читачів і змусила їх прагнути прочитати ще. Вам вдалося добря-
че всіх сколихнути!

Дякую також Каті Браун, Джейн Літт, Анджелі Джеймс, Ма-
різі Блек, Елізабет М’юрач, Карлі Паркс, Гітте Доерті, Дженні 
Аспінолл… О, стільком людям я повинна подякувати за те, що 
ви поділилися романом «Оголена для тебе» з іншими, та за 
ваші чудові слова про нього! Якщо я когось не згадала тут, будь 
ласка, повірте: я пам’ятаю про вас, ви назавжди в моєму серці. 
Я так вдячна!

Усім дівчатам, які були на Кросс-Крік одного разу в юні роки: 
нехай всі ваші мрії збуваються. Ви заслуговуєте на це.

А також дякую Алістеру і Джессіці з книжки «Сім років до 
гріха», які надихнули мене на написання історії Ґідеона та Єви. 
Я так рада, що натхнення осяяло мене двічі!
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слухняна дочка! Якби не Кері, що погодився винаймати кварти-
ру разом зі мною, я б захиріла від туги та самотності в помеш-
канні, місячна орендна плата за яке становить більше, ніж чи-
мало людей заробляє за цілий рік.

Швейцар привітався до мене, піднісши руку до капелюха.
— Добрий вечір, міс Тремелл. Викликати вам таксі?
— Ні, спасибі, Поле. — Я сперлася на п’ятки кросівок. — 

Пройдуся пішки.
— По обіді стало прохолодніше, — усміхнувся він. — Тож 

прогулянка має бути приємною.
— Мені сказали, що в червні варто насолоджуватися гарною 

погодою — поки не стало до біса спекотно.
— Надзвичайно слушна порада, міс Тремелл.
Виходячи з будинку, я звернула увагу на навіс над входом — 

ультрасучасна скляна конструкція, що дивним чином контра-
стувала з виглядом будівлі та кварталу загалом, у якому відчу-
валася велич давнини. На вулиці, між тим, було відносно тихо, 
і я з великою насолодою пройшлася пішки під тінню зелених 
крон, перш ніж занурилася в метушню та гамір на Бродвеї. Одно-
го дня, досить скоро, я, мабуть, звикну до цього шаленого ритму, 
але нині мені все ще було ніяково — ніби я влізла до Нью-
Йорка, наче злодій до квартири. У мене було житло, робота, 
але призвичаїтися до деяких речей було складніше: приміром, 
у метро я досі насторожено роззиралася навсібіч, а спіймати 
таксі взагалі було для мене нереальним завданням. Крім того, 
мені коштувало зусиль ходити по вулицях і не витріщатися на 
все довкола. Чесно кажучи, було важко: навколо мене вирувало 
життя, і на кожному кроці траплялося так багато речей, про 
які хотілося дізнатися.

Органи чуття працювали на повну, приголомшені дивовиж-
ною сумішшю запаху вихлопних газів з ароматами їжі на пере-
сувних ятках, криками рознощиків — з музикою у виконанні 

— Не знаю, чи зможу повернутися вчасно, — мовила я, ки-
ваючи на спортивну майку та штани для йоги. — Я збиралася 
прогулятися до роботи, а після того заскочити в спортзал.

— Іди швидко, тренуйся ще швидше.
Вигнута брова Кері змусила мене розсміятися. Одного дня 

його обличчя на мільйон доларів з’явиться на білбордах і обкла-
динках модних журналів, можна навіть не сумніватися. Неза-
лежно від виразу на лиці, він мав вигляд незрівнянний.

— Може, краще завтра після роботи? — запропонувала я на-
томість. — Якщо мені вдасться пережити перший робочий день, 
принаймні буде що святкувати.

— Домовились. Якраз перевіримо, чи годиться наша нова 
кухня для вечері.

— Е-е… — Кулінарія була одним із захоплень Кері, але одно-
значно не належала до числа його талантів. — Чудово.

Здувши норовливе пасмо волосся з обличчя, він усміхнувся 
до мене.

— У нас така кухня, за яку більшість ресторанних шеф-кухарів 
ладні були б убити. На ній просто неможливо погано готувати.

Скептично поглянувши на нього, я похитала головою — ви-
рішила промовчати й не встрявати в дискусію щодо приготуван-
ня їжі. Спустившись на ліфті на перший поверх, я всміхнулася 
швейцару, який широко прочинив переді мною вхідні двері.

Я вийшла на вулицю й відчула, як аромати та гомін заклопо-
таного Мангеттена огортають мене, запрошуючи поринути 
в їхню  круговерть. Здавалося, не лише сотні кілометрів відді-
ляли мене від колишнього будинку в Сан-Дієґо — виникало 
таке відчуття, що це взагалі було в іншому житті. Два величезні 
мегаполіси: один — безмежно стриманий та сповнений чуттєвої 
розміреності, інший — налитий життям і бурливою енергією. 
І хоч я мріяла собі жити в Брукліні, у будиночку без ліфта, до-
велося натомість оселитися у Верхньому Вест-Сайді — я-бо 


