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Хю Грант е добре познат с ролята си на сърцеразбивач –
и в живота, и на екрана. Всичко започва по време на снимките
на мелодрамата „Да гребеш срещу вятъра“, в която Грант играе
ролята на поета романтик Лорд Байрон, а негова партньорка е
Хърли. Страстната им любовна връзка трае тринайсет години.
През това време Елизабет става популярен фотомодел, лице
на известни фирми, успешен продуцент на филми и моден
дизайнер. Журналистите наричат Хърли „богиня“ заради
неувяхващата º красота и прекрасното тяло.

А какво се случва с красавеца Хю, който се снима ту в
романтична комедия („Четири сватби и едно погребение“), ту
в еротична драма („Горчива луна“)? След като влиза в списъка
на стоте най-сексапилни звезди, самият той става жертва на
сексуален скандал, който едва не проваля актьорската му карие-
ра и връзката му с Елизабет. Животът му обаче постепенно
влиза в релси и ние го виждаме в нови роли, най-забележи-
телната от които е тази в екранизацията на бестселъра на
Дейвид Мичъл „Облакът Атлас“, където актьорът се превъплъ-
тява едновременно в образите на шестима злодеи! И макар че
с кариерата на Хю всичко е наред, с личния му живот и истин-
ската любов нещата не са толкова розови.

Книгата на писателката Елизавета Бута описва всички
любовни и творчески обрати на прочутата актьорска двойка –
Хю Грант и Елизабет Хърли.



Åëèçàâåòà Áóòà4

Ñòðóâà ìè ñå, ÷å íå å òîëêîâà ñëîæíî äà ðàç-
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Õþ Ãðàíò

Ëþáîâòà å ñàìî ìàëúê áîíóñ êúì îãðîìíîòî
êîëè÷åñòâî ïðîáëåìè.

Åëèçàáåò Õúðëè

Хю Грант бърза на среща с Елизабет в нюйоркския Сен-
тръл парк. Актьорът е случайно в града, където Елизабет се
снима в нов филм. Той е облечен с неизменното черно палто.
В мегаполиса всички се обличат в черно и Хю остава незабе-
лязан. Уютното островче в центъра на огромния град незнайно
защо винаги е привличало актьора. Английската природа не
му прави особено впечатление, а тук – уж същите дървета и
малки мостчета, скрити в дълбочината на парка, но всичко
изглежда различно. Той се чувства тук като у дома. Хю вижда
идващата насреща му Елизабет и забързано тръгва към нея.
48-годишната Елизабет Хърли както винаги привлича върху
себе си погледите на минувачите. Тази удивителна способност
на актрисата само с един поглед да сразява публиката винаги
е учудвала Хю Грант, макар че същевременно го и дразни. 52-
годишният млад баща на две деца Хю Грант, както обикновено,
не може да сдържи усмивката си, виждайки Елизабет. Впрочем
той бързо идва на себе си и не пропуска да º каже нещо гадно.

Изминали са 13 години от края на тринайсетгодишната
им връзка. „Странно съвпадение на цифри“ – мисли си актьо-
рът.

– Как е твоят… крикет? – пита Хю, имайки предвид връз-
ката на Елизабет с Шейн Уорн1.

1 Шейн Уорн – известен австралийски играч на крикет, с когото Хърли
има бурна връзка в продължение на няколко години.
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– Полека-лека се уча – присвива рамене Елизабет – как
са децата ти?

– Ами също се уча – отвръща Хю. – Между другото, мога
да играя крикет, – добавя Хю след известен размисъл.

– Ти и голф можеш да играеш – усмихва се Елизабет и
добавя – Освен това нямаш кенгуру.
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ГЛАВА 1

БЕЛЕЗИТЕ НА АНГЕЛА

Години преди срещата с Елизабет…

Животът на Хю започва горе-долу така: в идеална къща в
престижно предградие на Лондон, в едно идеално семейство
на 9 септември 1960 година се ражда приличащият на ангел
Хю Грант. Баща му е художник, който към момента на ражда-
нето му е намерил призванието си в продажбата на килими, а
майката на Хю преподавала латински, английски език и музика
в училище.

Тринайсетгодишният Хю страшно мразел това съвър-
шенство! Годината е 1973-та. На екраните вече е излязъл фил-
мът на Полански „Бебето на Розмари“ и Хю не може да се
отърси от усещането за лицемерието на целия този съвършен
свят. Накъде там, далече, кипи истински живот – такъв, какъв-
то показват във филмите и за който говорят скришом в училище
по-големите момчета… А той… Днес той ще играе в поред-
ната училищна пиеса поредната женска роля. Хю обожавал
театралното студио и много обичал да играе на сцената. Там
той можел да се скрие зад чужда маска, макар и за малко да
изживее друг живот, много по-интересен от неговия собствен.

Той играел много добре, а всички обичат да правят това,
което най-добре им се отдава. Само дето външният му вид го
подвеждал. Той мразел образа си в огледалото. Още от малък,
благодарение на хубавото му лице, го обличали в рокли и кос-
тюми на зайчета, докато всички други негови връстници носе-
ли съвсем други костюми.

Родителите му били абсолютно нормални хора и много
обичали Хю и по-големия му брат. Само че в училището за
момчета било трудно да намериш кандидат да играе женска
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роля. Приличащият на ангел Хю чудесно пасвал на почти
всички женски роли. Ето и днес ще трябва да играе. От една
страна, Грант с нетърпение очаквал момента на излизането
на сцената, когато в него щели да вперят погледи всички зри-
тели, когато всички – и учителите, и родителите – щели да се
гордеят с него. От друга, той с отвращение си мислел как отново
ще му се наложи да изслуша нова порция подигравки за жен-
ските му дрехи.

Хю гледал образа си в огледалото и си спомнял: преди не
повече от година-две той изиграл блестящо ролята на белия
заек в една от училищните постановки. Майка му тогава била
на седмото небе от успеха на сина си. Всичките му лели и
чичовци се изредили да го погалят по главата. Първите няколко
пъти е приятно да те галят по главата, но когато това се случва
за трийсети път през деня, вече не се радваш толкова. Роди-
телите на Хю произхождали от род на военни аристократи, с
което семейството много се гордеело. Сред предците на Хю е
известният издател Джон Мъри, първият граф Нотингам и др.
Това положение задължавало. Незнайно защо Хю винаги искал
да прилича на предците си. Театралните постановки карали
майка му, Финвола, да се чувства много щастлива. Пък и имен-
но участието му в училищните спектакли му помогнало да се
отърве от заекването. Хю много приличал на майка си Фин-
вола и дори наследява от нея своя акцент.

Грант въздъхнал тежко и най-накрая се стегнал. Той щял
да издържи новата порция подигравки в името на това да
участва в пиесата. Ще се справи.

Онзи ден той наистина изиграл добре ролята си, но поред-
ните подигравки карали нещастния юноша да излезе от кожата
си.

Животът рядко ни поднася непреодолими проблеми.
Какъв е смисълът от това? Защо да мъчиш човека, когато е
много по-интересно да го научиш на нещо. Понякога ученето
е трудно, но когато нещата станат съвсем напечени, изведнъж

Áåëåçèòå íà àíãåëà
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