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В мига, в който телефонът в Стъклената къща из
звъня, Клеър сякаш по телепатия разбра, че се 
обажда майка ѝ.

Всъщност не беше толкова телепатия, колкото най
обикновена логика. Беше обещала на майка си, че ще 
ѝ се обади още преди няколко дена, и понеже не го бе 
сторила, майка ѝ, както можеше да се очаква, звънеше 
в найнеподходящия момент.

Изводът се налагаше от само себе си.
– Недей – прошепна гаджето ѝ Шейн (чак не ѝ се 

вярваше, че наистина може да го нарича така  – не 
просто обикновен приятел, а нейното гадже), без да 
откъсва устни от нейните. – Майкъл ще вдигне.

Трябваше да признае, че Шейн ѝ даваше крайно 
убедителна причина да забрави за телефона, ала онова 
тихичко гласче, някъде дълбоко в подсъзнанието ѝ, ня
маше намерение да се откаже толкова лесно.

Така че тя слезе от скута на Шейн с въздишка на 
съжаление и като облизваше влажните си, изтръпнали 
устни, се втурна към вратата на кухнята.

Майкъл тъкмо ставаше от масата с намерението да 
отиде до телефона, но тя го изпревари, като не про
пусна да изрече едно безмълвно „извинявай“, преди да 
вдигне слушалката.

– Ало?
– Клеър! О, Боже, толкова се тревожех, миличка. 
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От няколко дена се опитваме да те намерим на мобил
ния и…

По дяволите!
Клеър раздразнено потърка чело.
– Мамо, нали ви изпратих имейл, забрави ли? Изгу

бих си мобилния и още нямам нов.
Подобре да не уточнява как го бе изгубила. Нито 

пък да обяснява колко опасен бе станал животът ѝ, от
както се премести в Морганвил, Тексас.

– А! – отвърна майка ѝ. – Баща ти е забравил да 
ми каже. Нали знаеш, че той проверява електронната 
поща. Никак не си падам по компютрите.

– Да, мамо, знам.
Между майка ѝ и компютрите съществуваха обтег

нати отношения, в което нямаше нищо странно, тъй 
като те имаха склонността да дават накъсо, когато тя 
беше наоколо.

Майка ѝ продължаваше да говори:
– Всичко наред ли е? Как вървят лекциите? Инте

ресно ли ти е?
Клеър отвори вратата на хладилника, извади кутий

ка кòла, отвори я и я разклати, докато мислеше дали 
може да каже на родителите си дори част от истината.

Виж, мамо, имах малко неприятности. Бащата 
на гаджето ми пристигна в града заедно с цяла бан-
да рокери, уби няколко души и замалко не уби и нас. 
Това доста ядоса вампирите и за да спася приятели-
те си, реших да сключа договор с тях, така че сега 
съм нещо като роб на най-могъщия вампир в града.

Да, определено не вървеше да каже това.
Освен това, дори да го направеше, майка ѝ няма

ше да разбере. Вярно, че беше идвала в Морганвил, 
но всъщност не беше видяла истинския град. Хората 
обикновено не го виждаха. А ако това все пак стане
ше, те или оставаха в града, или изгубваха спомените 
си в мига, в който го напуснеха.

И ако по някаква случайност започнеха да си спом
нят, ги сполетяваха неприятности. Смъртоносни не
приятности.

Така че отговорът на Клеър гласеше следното:
– Лекциите са страхотни, мамо. Миналата седмица 

си взех всички изпити с отличие.
– Разбира се, че си ги взела. Ти винаги ги вземаш.
Е, да, ама миналата седмица трябваше да го на-

правя, тревожейки се някой да не ми забие нож в 
гърба, а това определено може да се отрази на ус-
пеха на всеки.

Глупаво бе да се гордее с нещо такова…
– Тук всичко е наред. Ще ти кажа, когато си взема 

нов телефон, става ли? – Клеър се поколеба, преди да 
попита: – А вие как сте?

– О, добре сме, миличка. Просто много ни липсваш. 
Обаче баща ти никак не е доволен, че не си в общежи
тията и живееш с онези поголеми деца…

От всички неща, за които можеше да си спомни, 
майка ѝ трябваше да се сети точно за това. И разбира 
се, Клеър нямаше как да ѝ обясни защо не живее в об
щежитията, а дели къща с трима осемнайсетгодишни 
съквартиранти, двама от които – момчета. Е, да, май
ка ѝ още не го бе споменала, но беше само въпрос на 
време.

– Мамо, нали ти казах колко гадни могат да бъдат 
момичетата в общежитията! Тук е подобре. Те са ми 
приятели. И са страхотни.

Майка ѝ не звучеше особено убедена:
– Нали внимаваш? С момчетата, имам предвид.
Да, не ѝ беше отнело много време.
– Да, внимавам.
Внимаваше дори и с Шейн, но това беше найвече 

защото Шейн никога не забравяше, че Клеър няма и 
седемнайсет, а той още не бе навършил деветнайсет. 
Разликата в годините не беше голяма, но от гледна 
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точка на закона беше огромна, стига родителите ѝ да 
се разтревожат. А те определено щяха да се разтре
вожат.

– Между другото, всички ви поздравяват – добави 
Клеър. – Майкъл дори ви маха с ръка.

Майкъл Глас, другото момче в къщата, се бе разпо
ложил край кухненската маса и четеше вестник, но при 
думите ѝ вдигна поглед и поклати глава, сякаш искаше 
да каже „не си го и помисляй“. Първата му среща с 
родителите ѝ съвсем не беше минала добре, а сега… 
ами сега нещата бяха още полоши, ако това изобщо 
бе възможно. Предишния път Майкъл беше поне напо
ловина нормален – човек през нощта и безплътен при
зрак през деня, неспособен да напуска къщата нито 
денем, нито нощем.

За Морганвил това си беше почти нормално.
В желанието си да помогне на Шейн, Майкъл бе 

взел ужасно решение – вече имаше тяло от плът и кръв 
през цялото време и можеше да напуска къщата, но се 
бе превърнал във вампир. Клеър не можеше да пре
цени дали това го тревожи. Трябва да го тревожеше, 
нали така? Той обаче изглеждаше съвсем… нормален.

Може би прекалено нормален.
Тя се заслуша в гласа на майка си и след малко по

даде слушалката на Майкъл.
– Иска да говори с теб.
– Не! Кажи ѝ, че ме няма – прошепна той и размаха 

ръце, сякаш отпъждаше някого, но Клеър продължи да 
му тика слушалката.

– Ти си найотговорният в къщата  – напомни му 
тя.  – Просто гледай да не споменаваш…  – при тези 
думи тя изимитира зъби, забити в гърлото ѝ.

Майкъл ѝ хвърли гаден поглед, но пое слушалката и 
включи обаянието си. А той го притежаваше в големи 
количества, както Клеър отлично знаеше. Харесваха 
го не само родителите, но и… ами, всички. Майкъл 

беше интелигентен, мил, секси, талантлив, възпитан… 
у него нямаше нищо, което да не харесаш, с изключе
ние, разбира се, на това, че бе вампир. Той увери майка 
ѝ, че всичко е наред, че Клеър се държи много благо
пристойно (при тези думи той извъртя очи към тавана 
и Клеър едва не се задави с кòлата си) и че лично той 
се грижи за малкото момиченце на госпожа Денвърс. 
Това последното всъщност си беше самата истина. 
Майкъл приемаше самоотредената си роля на пого
лям брат страшно сериозно и гледаше да не изпуска 
Клеър от очи, освен когато на нея ѝ се налагаше да 
остане сама или пък тайничко се измъкнеше от вкъщи, 
за да отиде на лекции без придружител… нещо, което 
тя правеше винаги, щом ѝ се удадеше възможност.

– Да, госпожо – каза Майкъл; по лицето му се из
писа напрегнато изражение.  – Не, госпожо. Няма да 
допусна да го направи. Да. Да.

Клеър се смили над него и взе слушалката обратно.
– Мамо, трябва да затваряме. Обичам ви и двамата.
Майка ѝ все още звучеше разтревожено.
– Клеър, сигурна ли си, че не искаш да се върнеш у 

дома? Може би сгреших, като не те пуснах да отидеш 
в Масачузетския технологичен институт. Защо не си 
дадеш една година почивка, да се подготвиш добре, а и 
ние ще се радваме отново да си бъдеш вкъщи…

Странно. Обикновено майка ѝ лесно се успокоява
ше, особено след като поговореше с Майкъл. Клеър 
неволно си спомни за майката на Шейн и как нейни
те спомени за Морганвил постепенно започнали да се 
връщат. Как вампирите дошли и я убили, защото, как
вото и да бяха сторили, за да я накарат да забрави, то 
не бе подействало.

Родителите ѝ се намираха в същото положение. 
Бяха идвали в Морганвил, но Клеър все още не бе си
гурна какво точно бяха научили при посещението си 
и колко от него си спомняха – ами ако беше достатъч
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но, за да изложи живота им на опасност? Тя трябваше 
да стори всичко по силите си, за да не допусне да им 
се случи нещо лошо. Това означаваше да се откаже от 
мечтата си да учи в Масачузетския технологичен ин
ститут – ако изобщо успееше да напусне границите на 
Морганвил, вампирите щяха да я последват и да я вър
нат обратно. Или просто да я убият.

На всичкото отгоре, сега Клеър трябваше да оста
не, защото беше подписала договор, с който се вричаше 
във вярност на Основателя на града, Амели. Тя беше 
найстрашният и могъщ вампир, макар че рядко го де
монстрираше, и се бе оказала единствената надежда на 
Клеър да опази живи себе си и своите приятели.

Досега от договора не бяха настъпили някакви осо
бени последици  – нямаше обява в местния вестник, 
Амели не се бе появила на прага им, за да ѝ поиска 
душата или нещо такова. Може би всичко щеше да от
мине… безпроблемно.

Майка ѝ продължаваше да говори за МТИ, а на 
Клеър не ѝ се слушаше за това. През целия си живот 
беше мечтала да отиде или там, или в Калифорнийския 
технологичен институт и беше достатъчно умна, за да 
го направи. Дори я бяха одобрили на предварителния 
прием. Ужасно несправедливо беше, че трябваше да 
остане в Морганвил, като муха, оплетена в лепкава 
паяжина. За няколко секунди Клеър си позволи да се 
чувства сърдита и огорчена.

Чудесно, подигра я една брутално откровена част 
от нея. Готова си да пожертваш живота на Шейн, 
за да задоволиш собствените си желания. Защото 
отлично знаеш, че именно това ще се случи. Рано или 
късно вампирите ще си намерят повод да го убият. 
И ако ти не сториш всичко по силите си, за да им 
попречиш, с нищо няма да си по-добра от тях.

Това ѝ помогна да прогони гнева, ала съжалението 
не бързаше да последва примера му. Клеър можеше 

само да се надява, че Шейн никога няма да разбере 
какво изпитва тя дълбоко в себе си.

– Мамо, съжалявам, но трябва да затварям. Имам 
занятия. Обичам те. Предай и на татко, че го обичам.

И като се опитваше да не обръща внимание на про
тестите на майка си, Клеър затвори телефона и пог
ледна към Майкъл, който я наблюдаваше съчувствено.

– Разговорите с родителите не са лесни, нали?  – 
подхвърли той.

– Ти никога ли не говориш с вашите?  – попита 
Клеър и се настани на един стол край малката кухнен
ска маса.

Пред Майкъл имаше чаша и за миг Клеър си поми
сли, че е пълна с кръв, после обаче усети миризмата на 
кафе. С аромат на лешници. Вампирите не само може
ха, но и с удоволствие ядяха истинска храна; тя просто 
не можеше да поддържа живота им.

Тази сутрин Майкъл изглеждаше подозрително до
бре – лицето му не беше толкова бледо, колкото пре
дишната вечер, а в движенията му имаше енергия, ко
ято вчера липсваше.

Явно не беше минал само с едно кафе. Как ли точно 
ставаше? Дали отскачаше до кръвната банка? Или пък 
правеха доставки по домовете?

Клеър си отбеляза наум да го провери. Тайно.
– Да, понякога им се обаждам – Майкъл сгъна вест

ника (местния парцал, списван от вампирите) и взе ня
колко навити на руло листа, прихванати с ластиче. – Те 
са изгнаници от Морганвил и имат доста за забравяне, 
така че е подобре да не се чуваме твърде често. По
безопасно е. Затова предпочитам да им пиша. И обик
новената, и електронната поща се проверява, преди да 
бъде изпратена, нали го знаеш? Следят се и повечето 
телефонни разговори, особено извънградските.

Той махна ластичето и разгърна другия вестник. 
Клеър прочете наопаки заглавието – „Зъбати вести“, 

© Издателство ИБИС © Издателство ИБИС



  14  

Рейчъл Кейн сРеднощна алея

  15  

напечатано върху евтината хартия, на фона на два за
острени кола, пресечени под формата на кръст.

– Какво е това?
– Това ли? – Майкъл тръсна вестника и сви раме

не. – Капитан Очевиден.
– Какво?
– Капитан Очевиден. Това е псевдонимът му. Вече 

две години списва този вестник. Нелегално, разбира се.
В Морганвил това можеше да означава много неща.
– Ъъъ… – повдигна вежди Клеър. – Той вампир 

ли е?
– Не – отвърна Майкъл. – Освен ако няма сериозни 

проблеми със самоидентичността. Капитан Очевиден 
ненавижда вампирите. Ако някой премине границата, 
той веднага го документира…

Изведнъж, както четеше някакво заглавие, Майкъл 
се вцепени и остана с широко отворена уста. Миг по
късно я затвори, лицето му се вкамени, а сините му 
очи потъмняха покрусено.

Клеър се пресегна, взе вестника от ръцете му, обър
на го към себе си и зачете.

НОВ КРЪВОПИЕЦ В ГРАДА

Майкъл Глас, някога изгряваща музикална звез
да, твърде талантлив за този извратен град, преми
на към Тъмната страна. Информацията е оскъдна, 
ала Глас, който през последната година странеше от 
всички, безспорно се е присъединил към бандата на 
Кръвопийците.

Никой не знае със сигурност как и къде се е слу
чило, а се съмнявам, че Глас ще ни каже, но всички 
имаме повод за безпокойство. Означава ли това, че 
броят на вампирите ще се увеличи, а този на хората 
ще намалее? В края на краищата, той е първият ново
възкресен нежив от десетилетия насам.

Бъдете нащрек, момчета и момичета – сега зад ан
гелската външност на Глас се крие демон. Запомнете 
това лице, всички вие, хапки на два крака – той е най
новият член на клуба „Подобре мъртви“!

– Клуб „Подобре мъртви“? – повтори Клеър ужа
сена. – Шегува се, нали?

Към статията имаше и снимка на Майкъл (найверо
ятно взета от годишника на морганвилската гимназия), 
вградена в нарисуван надгробен камък. И с небрежно 
надраскани вампирски зъби.

– Капитан Очевиден никога не подтиква открито 
към убийство. Винаги подбира думите си много вни
мателно – отвърна Майкъл и Клеър забеляза, че е ядо
сан. И уплашен. – Посочил е адреса ни. Както и име
ната ви, въпреки че си е направил труда да спомене, 
че никой от вас не е вампир. Все още. И това е нещо.

Майкъл явно се беше посъвзел от шока да се види 
изобличен на страниците на вестника и сега започва
ше да се тревожи. Клеър вече го беше изпреварила.

– Ами… такова… а вампирите защо не направят 
нещо? Защо не го спрат?

– Вече опитаха. През последните две години арес
туваха трима души, за които твърдяха, че са Капитан 
Очевиден, ала се оказа, че никой от тях не знае нищо. 
Дори ЦРУ има какво да научи от Капитана за това, как 
се ръководи тайна операция.

– Излиза, че не е чак толкова очевиден – каза Клеър.
– Там е иронията  – Майкъл отпи глътка кафе.  – 

Клеър, това изобщо не ми харесва. Сякаш си нямахме 
достатъчно неприятности и преди…

В този миг някой блъсна кухненската врата толко
ва яростно, че тя се удари в стената и накара Клеър 
и Майкъл да подскочат. Ева прекоси стаята и се под
пря на масата. Днес нямаше обичайния си готически 
вид – черната ѝ коса беше вързана на опашка, а по 
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обикновената ѝ плетена блуза и черните панталони 
не се виждаше нито един череп. Не носеше грим и 
имаше почти… нормален вид. Което беше адски 
странно.

– Така  – тя хвърли на масата пред Майкъл друг 
брой на „Зъбати вести“. – Моля те, кажи ми, че вече 
си измислил особено духовит отговор на това тук.

– Ще се погрижа тримата да бъдете в безопасност.
– О, да, точно каквото исках да чуя! Не разбирам 

защо се тревожиш за нас. Не виждам наши снимки да 
украсяват нарисувани надгробни камъни!

Ева хвърли поглед към вестника и добави:
– Макар че наистина е подобре мъртъв, отколкото 

с такава прическа… Боже, това да не е снимката ти от 
бала?

Майкъл издърпа вестника от ръцете ѝ и го сложи 
върху масата, със статията надолу.

– Ева, нищо лошо няма да се случи. Знаеш, че Ка
питан Очевиден само си говори. Никой няма да ни на
падне.

– Отлично – разнесе се нов глас.
Шейн беше последвал Ева, явно с намерението да 

присъства на изригването ѝ, и сега се бе облегнал на 
стената до печката, скръстил ръце на гърдите си.

– О, да, продължавайте да се самозалъгвате – до
бави той.  – Здравата сме загазили и вие отлично го 
знаете.

Клеър очакваше той да се присъедини към тях на 
масата, както винаги досега, ала това не стана. Шейн 
не бе оставал задълго в една стая с Майкъл от… от 
промяната. Освен това избягваше да го поглежда, с из
ключение на кòсите погледи, които му хвърляше скри
шом. На всичкото отгоре бе започнал да носи един от 
сребърните кръстове на Ева, макар че точно сега той 
бе скрит под сивата му тениска. Клеър усети, че се 
взира в едва забележимите му очертания.

Ева не му обърна никакво внимание; големите ѝ 
тъмни очи бяха приковани в лицето на Майкъл.

– Нали си даваш сметка, че сега всички ще ти вди
гнат мерника? Всички, които се мислят за Бъфи?

Клеър беше гледала „Бъфи, убийцата на вампири“, 
но се чудеше как Ева бе успяла да го стори. В Мор
ганвил сериалът беше забранен, както и всички други 
филми и книги, в които ставаше дума за вампири. Или, 
за да сме съвсем точни – за това, как се убиват вампи
ри. Свалянията от интернет се следяха строго, макар 
че без съмнение съществуваше черен пазар за подоб
ни неща, до който Ева се бе добрала.

– Такива като теб ли? – отвърна Майкъл.
Очевидно не бе забравил арсенала от кръстове и 

подострени колове, който Ева криеше в стаята си. За 
град като Морганвил това беше проява на здрав разум, 
поне доскоро, сега обаче приличаше на подготовка за 
домашно насилие.

Ева изглеждаше съкрушена.
– Никога не бих…
– Знам – увери я Майкъл и нежно улови ръката ѝ. – 

Знам.
Изражението ѝ се смекчи за миг, после тя издърпа 

ръката си и отново се намръщи.
– Виж, това е опасно. Знаят, че си полесна мише

на от останалите, и със сигурност те мразят повече от 
другите вампири, защото си един от нас. На нашите 
години.

– Може и да е така – отвърна Майкъл. – Хайде, Ева, 
седни.

Тя го послуша и се свлече на един стол, като пот
ропваше нервно с крак, а лакираните ѝ в черно нокти 
барабаняха по масата.

– Това е много лошо. Ужасно. Девет и половина по 
десетобалната скала на гадостите.

– В сравнение с какво? – обади се Шейн. – Нали 
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и без това вече делим покрив с врага. На това колко 
му даваш? И сигурно получаваш допълнителни точки, 
когато преспиш с него…

– Млъкни, Шейн – прекъсна го Майкъл, мъртвешки 
блед. – Сериозно ти говоря.

Шейн дори не го погледна и продължи да се взира 
в Ева.

– Ще те ухапе. Рано или късно то ще се окаже по
силно от него, а започне ли веднъж, няма да може да 
спре и ще те убие. Но ти го знаеш, нали? Може би това 
е някаква налудничава готическа представа за роман
тично самоубийство? Да се превърнеш във вампирска 
любовница.

– Майната ти, Шейн. Всичко, което знаеш за готик 
културата, си го научил от стари епизоди на „Семей
ство Манстър“ и от онзи неонацист, баща ти.

Страхотно, сега и Ева беше сърдита. Което означа
ваше, че Клеър бе единственият трезвомислещ човек 
в стаята.

Майкъл направи опит да успокои обстановката.
– Стига, Шейн. Остави я на мира. Сега ти си този, 

който я наранява, не аз.
Шейн найсетне премести поглед от Ева върху 

Майкъл. Леденостуден поглед.
– Аз не наранявам момичета. Внимавай какво гово

риш, задник такъв.
Шейн се оттласна от стената, защото Майкъл бе на

правил няколко крачки към него. Клеър ги гледаше с 
широко отворени очи, вцепенена от ужас.

Ева побърза да застане между двамата, разперила 
ръце.

– Стига вече. Знаете, че не искате да го направите.
– Не съм толкова сигурен – хладно възрази Шейн.
– Добре тогава – сопна му се Ева. – Пребийте се 

или пък се прегърнете. Правете каквото искате, само 
не се преструвайте, че искате да защитите малкото, 

безпомощно момиченце, защото изобщо не става въ
прос за мен. Това си е между вас. Така че разберете се 
веднъж завинаги или се махайте. Все ми е тая кое от 
двете.

Шейн я изгледа продължително, с широко отворе
ни очи, в които се четеше болка, после се обърна към 
Клеър, тя обаче не помръдна.

– Махам се – заяви той и излезе от кухнята, зат
ръшвайки вратата след себе си.

Ева въздъхна тихо.
– Не мислех, че ще отстъпи – гласът ѝ потрепери и 

за миг Клеър си помисли, че ще се разплаче. – Какъв 
идиот!

Клеър се пресегна и улови ръката ѝ. Ева я стисна 
силно, после се отпусна в прегръдките на Майкъл. 
Вампир или не, двамата изглеждаха щастливи заедно, 
пък и това все пак си беше Майкъл. Клеър просто не 
можеше да разбере Шейн – гневът му изригваше, кога
то тя наймалко очакваше, и без никакъв повод.

– Аз найдобре да… – започна тя.
Майкъл кимна и тя стана от стола и отиде да на

мери Шейн. Което не беше особено трудно – беше се 
разположил на дивана с джойстик в ръце и избиваше 
зомбита в поредната видеоигра.

– Значи си на негова страна?  – подхвърли той и 
пръсна главата на едно зомби.

– Не – отвърна Клеър и се настани на дивана, като 
внимаваше да не седне прекалено близо до него – не 
искаше да си помисли, че го притиска. – И защо трябва 
да има страни?

– Какво?
– Майкъл ти е приятел. Той ни е съквартирант. 

Защо трябва да има страни?
Шейн щракна с пръсти.
– Хмм, чакай да помисля… Може би, защото е кръ

вопиещо изчадие на нощта, което беше мой приятел?
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– Шейн!
– Въобразяваш си, че разбираш, но не е така. Той 

ще се промени. Те всички се променят. Може и да не е 
веднага, не знам. Майкъл си мисли, че е нещо повече 
от човек, но греши. Той е помалко от човек. Никога 
не го забравяй.

Клеър го изгледа продължително, леко учудена и 
ужасно натъжена.

– Ева е права. Звучиш точно като баща си.
Шейн потръпна, прекъсна играта и остави джой

стика.
– Това беше удар под кръста, Клеър.
Шейн определено не беше найголемият почитател 

на баща си. И как би могъл, при всичко, които бе из
търпял от него.

– Не, беше истината. Виж, става дума за Майкъл. 
Не мислиш ли, че е заслужил доверието ни? Та той не е 
сторил зло никому. И не можеш да отречеш, че да има
ме вампир на наша страна, наистина на наша страна, 
няма да ни навреди. Не и в Морганвил.

Вместо отговор, Шейн продължи да се взира в екра
на, стиснал здраво зъби. Клеър се мъчеше да измисли 
друг начин да го накара да се вслуша в думите ѝ, кога
то на вратата се позвъни.

– Аз ще отворя – въздъхна тя, тъй като Шейн не 
помръдна, и отиде до входната врата.

Беше приятен, слънчев предиобед, с други думи – 
щогоде безопасно. Лятото найсетне бе започнало да 
отстъпва място на есента, но не и преди да изсуши и 
последната зеленина из тексаския пейзаж.

Клеър примига и за момент реши, че нещо не е на
ред с очите ѝ. Защото на прага стоеше не кой да е, а 
кралицата на кучките Моника Морел, заедно с вечните 
си придружителки, харпиите Джина и Дженифър. Об
лечени като модели в скъп бутик, те изглеждаха досущ 
като Барби и нейните приятелки, само че в естествен 

размер. Съвършени фигури, съвършен тен и съвър
шен грим, от начервените устни до лакираните нокти 
на краката. Моника си беше придала дружелюбно, ма
кар и неестествено изражение, а Джина и Дженифър 
се мъчеха да последват примера ѝ, но в действител
ност изглеждаха така, сякаш са подушили миризмата 
на нещо, което се разлага.

– Здрасти! – поздрави Моника. – Имаш ли планове 
за деня, Клеър? Какво ще кажеш да го прекараме за
едно.

Ясно, помисли си Клеър, очевидно сънувам. Само 
че това е кошмар, нали така? Моника се държи, ся-
каш сме приятелки? Определено е кошмар.

– Аз… ъъъ… какво искаш? – каза тя на глас.
Отношенията ѝ с Моника, Джина и Дженифър бяха 

започнали, когато трите я бутнаха по стълбите в об
щежитието, и оттогава не се бяха подобрили особено. 
За готините момичета Клеър не струваше повече от 
някоя хлебарка. И то в найдобрия случай. Или пък – 
изтривалка.

Да не би да е заради Майкъл?
Защото неговото положение се беше променило и 

за една нощ той се беше превърнал от „музикант от
шелник“ в „секси вампир“. А Моника определено бе 
от онези, които на драго сърце биха преспали с един 
вампир, нали така?

– С Майкъл ли искаш да говориш?
Моника я изгледа учудено.
– За какво ми е Майкъл? Той може ли да отиде по 

магазините посред бял ден?
– О! – отвърна Клеър, неспособна да измисли нищо 

друго.
– Какво ще кажеш да обиколим магазините, а после 

да поучим малко? Може да отидем в онова ново място. 
Не в „Комън Граундс“, разбира се, ужасно демоде е. 
Сякаш изгарям от желание Оливър да ме държи под 
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око през цялото време. Откакто стана Покровител на 
нашето семейство, се бърка във всичко. Трябва да му 
показвам дори оценките си. Отвратително, нали?

– Аз…
– Хайде де, смили се над мен. Наистина имам нуж

да от помощ по икономика, а тези двете са пълни глу
пачки – и Моника махна пренебрежително към двете 
си найблизки приятелки. – Сериозно ти говоря. Ела с 
нас. Моля те. Твоят ум определено ще ми дойде добре. 
А и сега, когато положението се промени, няма да е 
лошо да се опознаем подобре, не мислиш ли?

Клеър отвори уста, после отново я затвори, без да 
каже нищо. Последните два пъти, когато бе отишла ня
къде заедно с Моника, се беше озовала просната на 
пода на микробус, бита и малтретирана.

– Знам, че ще прозвучи грубо – успя да каже тя най
сетне, – но какво, по дяволите, правиш?

Моника въздъхна, а по лицето ѝ се изписа – колко
то и да бе невероятно – израз на разкаяние.

– Знам какво си мислиш. Да, държах се като ис
тинска кучка с теб и те нараних. И наистина съжаля
вам – каза тя. Джина и Дженифър, нейният дежурен 
хор, кимнаха и прошепнаха „извинявай“. – Станало
то – станало, съгласна? Прости и забрави, нали така?

Клеър бе още послисана, ако това изобщо бе въз
можно.

– Защо го правиш?
Моника сви начервените си устни, приведе се към 

нея и понижи заговорнически глас:
– Ами… добре. Не си мисли, че съм получила съ

тресение и съм започнала да те смятам за готина или 
нещо такова. Но сега ти си различна. И аз мога да ти 
помогна. Мога да те представя на всички хора, които 
наистина трябва да познаваш.

– Шегуваш се! Как точно съм различна?
Моника се доближи още повече.

– Ти подписа.
Хмм… значи все пак не ставаше дума за Майкъл. 

Клеър вече беше… популярна. Защото беше станала 
собственост на Амели.

А това беше ужасяващо.
– О! – бе единственото, което успя да каже. – О!
– Повярвай ми, трябва ти някой, който е навътре в 

нещата. Някой, който да ти обясни кое как е.
Ако единственият друг човек, останал на света, 

беше Джак Изкормвача, Клеър пак би се доверила 
първо на него.

– Съжалявам  – отвърна тя.  – Имам планове. Все 
пак… благодаря ти. Може би някой друг път.

И тя затвори вратата пред изненаданото лице на 
Моника, след което заключи. Едва не подскочи, когато 
се обърна и видя Шейн да стои зад нея и да я гледа 
така, сякаш я виждаше за първи път.

– Благодаря ти! – изимитира я той. – За какво бла
годариш на тази кучка, Клеър? Задето те преби? Заде
то се опита да те убие? Задето уби сестра ми? За Бога! 
Първо Майкъл, а сега и ти. Имам чувството, че вече не 
познавам никого от вас.

С тези думи Шейн се обърна и си тръгна, типично в 
свой стил. Клеър се заслуша как прекосява дневната с 
тежки стъпки, как поема по стълбите и как найсетне 
затръшва вратата на стаята си.

– Хей! – извика тя след него. – Просто се опитвах 
да бъда учтива.
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Е –  каза Ева, докато караше Клеър на лекции, – ще 
ми кажеш ли какво беше това с Моника? Имам 
предвид, че трябва много да внимаваш с нея. Дори 

повече от преди.
– Звучеше ми искрено. Със сигурност не ѝ е било 

лесно да дойде и да ми се извини.
Ева ѝ хвърли един от онези погледи, допълнително 

подсилен от факта, че идваше от момиче с мъртвешки бял 
грим, катраненочерна очна линия и яркочервени устни.

– В света на Моника да бъдете приятелки, означава 
да правиш каквото Моника поиска и когато Моника 
поиска. А някак си ми е трудно да си те представя като 
една от безмозъчните ѝ почитателки.

– Не! Не е… Не съм казала, че искам да бъдем при
ятелки, просто… ами ти попита и…  – Клеър скръс
ти ръце пред гърдите си и се намести в седалката на 
древния кадилак на Ева, като се опита да си придаде 
упорито изражение. – Тя не ми е приятелка, окей? Ти 
си ми приятелка.

– Значи, когато Моника започне да води готината 
си тайфа в библиотеката, за да учите заедно, ти просто 
ще си тръгнеш? Как ли пък не. Прекалено си мила, за 
да го направиш. Много скоро вече ще се движиш с тях 
и преди да си се усетила, ще започнеш да ги съжаля
ваш и ще се опиташ да ме убедиш как Моника всъщ
ност не е лоша, просто никой не я разбира. Не след 

дълго двете ще си сплитате косите, ще се кискате и ще 
си говорите за момчешки групи.

Клеър издаде звук, сякаш повръща.
– Никога няма да го направя.
– О, моля ти се! Ти харесваш всички. Харесваш 

дори мен. Харесваш и Шейн, а нека си го кажем напра
во – той е голям идиот, поне в момента – очите на Ева 
се присвиха при мисълта за Шейн. – И като си говорим 
за него, ако в найскоро време не започне да се държи 
нормално, ще му ударя един по муцуната. Всъщност, 
за да бъдем съвсем точни, ще му ударя един и ще ху
кна да бягам колкото ме държат краката.

Клеър си представи картинката и едва не се разсмя 
на глас. И найдобрият удар на Ева можеше наймного 
да изненада Шейн. Тя просто виждаше недоумяващото 
изражение, което щеше да се изпише на лицето му – 
„сега пък какво направих?“

– Аз не съм от популярните момичета  – заяви 
Клеър. – Моника не ми е приятелка и нямам намере
ние да започна да се движа с нея. Никога. Точка по 
въпроса.

– Заклеваш ли се?
Клеър тържествено вдигна ръка.
– Заклевам се.
– Хмм – Ева не звучеше особено убедена. – Както 

кажеш.
– И след като сме приятелки, какво ще кажеш да ме 

черпиш една мока?
– Използвачка.
– Е, нали ти си тази, която има работа.

Следобед заваля дъжд, нещо необичайно за Мор
ганвил – студен есенен дъжд, който се изливаше като 
из ведро. Както поне деветдесет процента от студенти
те, Клеър не си бе взела чадър и сега унило шляпаше 
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покрай празните пейки в университетския двор и под
гизналите табла за съобщения на път към лаборато
рията по химия. Обичаше лабораторията по химия и 
ненавиждаше дъжда. Мразеше да е мокра до кости и 
честно казано, животът в тази част на Тексас правеше 
риска това да се случи доста малък. В раницата ѝ ня
маше място за нищо ненужно, като например дъждо
бран. Тревожеше се, че учебниците ѝ ще подгизнат, но 
пък нали раницата уж беше непромокаема.

– Май ти е студено – разнесе се глас зад нея, после 
дъждът изведнъж спря и тя чу потропването на дъж
довни капки върху отворен чадър.

Клеър вдигна поглед, изтри водата от очите си и 
видя, че някой бе разтворил над главата ѝ грамаден 
чадър, под който можеха да се поберат четири или пет 
като нея или пък една като нея и един като този, който го 
държеше. Защото той беше огромен. И готин, по онзи 
масивен, типичен за играчите на американски футбол 
начин. Пред него дори Шейн би изглеждал дребен, но 
му отиваше, тъй като беше добре сложен и сигурно бе 
висок поне два метра. Имаше шоколадовокафява кожа, 
страхотни кафяви очи и изглеждаше… свестен.

– Аз съм Джером – представи се той. – Здрасти.
– Здрасти – отвърна тя, все още изумена, че някой, 

който очевидно не бе кой да е, би спрял, за да ѝ пред
ложи чадъра си. – Благодаря. Ъъъ, аз съм Клеър.

Тя премести подгизналата раница в лявата си ръка 
и му протегна десницата си. Той я улови в своята (ко
ято бе поне три пъти поголяма от нейната и Клеър бе 
готова да се обзаложи, че с лекота можеше да обхване 
футболна топка) и я разтърси.

Джером носеше тениска на спортния факултет на 
университета, така че не беше трудно да се досети как
во учи.

– Къде отиваш, Клеър?
– В лабораторията по химия – отвърна тя и посочи 

сградата, която се намираше в далечния край на двора; 
Джером кимна и се насочи натам. – Виж, много мило 
от твоя страна, но няма нужда…

– Няма проблем – той ѝ се усмихна и тя видя, че 
има трапчинки. – Чувам, че по това време на годината 
в Катедрата по естествени науки е готино. Пък и нали 
е за приятелка.

– Ама аз не съм…
Джером кимна на няколко момичета, които се бяха 

скупчили на сухо под навеса на Катедрата по езици. 
Хубави момичета. Моника Морел стоеше в центъра 
на групичката и когато видя Джером, му изпрати за
качлива въздушна целувка.

– А! – каза Клеър. – За тази приятелка.
Мнението ѝ за Джером започна да се срива главо

ломно, достигна дъното и продължи да копае надолу.
– Виж, оценявам жеста ти, но не съм направена от 

захар и няма да се разтопя.
Тя се измъкна изпод чадъра и се отдалечи с бърза 

крачка. Джером я настигна само с две стъпки и без да 
каже нищо, я закри с чадъра си. Тя го изгледа сърдито 
и той повдигна вежди.

– Мога да играя на тази игра цял ден.
– Добре тогава – каза Клеър. – Но услугите на Мо

ника не са ми притрябвали.
– Момиче, това е просто един чадър, не е спортна 

кола – изтъкна той напълно основателно. – Дори не ти 
го давам назаем. Не е кой знае каква услуга.

Клеър стисна устни и продължи да крачи напред, 
свела глава към земята. Спряха чак когато достигнаха 
стълбището на Катедрата по естествени науки. Клеър 
го изкачи на един дъх и побърза да се мушне под ар
ката на входа, където имаше и други студенти, криещи 
се от дъжда. Когато се обърна, тя видя Джером да ѝ се 
усмихва и да махва с ръка. Погледът ѝ беше привлечен 
от проблясъка на медна или може би бронзова гривна.
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Джером беше Защитен. Найвероятно беше роден 
в Морганвил.

– Не съм ѝ приятелка. Това не беше по моя вина – опи
та да се оправдае тя пред Ева, която дори не беше там.

После кихна, подсмръкна и се запъти, подгизнала 
до кости, към лабораторията.

Дъждът продължи да вали до края на деня, не спря 
и през нощта. Проясни се едва на следващата сутрин, 
когато слънцето найсетне се показа, бледосребристо 
и далеч не така изпепеляващо, както Клеър очакваше. 
Всъщност беше доста приятно. Тя вече се бе изкъпала, 
когато Ева се появи в банята, залитайки и с много по
мъртвешки вид, отколкото повечето вампири. Тя из
мърмори нещо неразбираемо и без да обръща внима
ние на Клеър, се залови с кранчетата на душа. Клеър 
побърза да довърши тоалета си и слезе на долния 
етаж. Завари Майкъл в кухнята да чисти филтъра на 
кафемашината. Колкото и да беше странно, като вам
пир той далеч не беше същата нощна птица, каквато 
беше преди. А може би просто му харесваше отново 
да се наслаждава на утрините, вместо да се превръща 
в безплътен призрак с изгряването на слънцето.

– Ева стана, така че гледай да го направиш колкото 
се може посилно.

По устните на Майкъл пробяга усмивка – мимолет
на, ала въпреки това напълно способна да спре сърце
то на което и да е момиче. За щастие, той знаеше точно 
на коя степен да включи чара си, за да няма жертви.

– Толкова ли е зле?
Клеър се замисли за миг, докато си вземаше купич

ка и кутия с оризово мюсли. Откри млякото полускри
то зад бутилките с бира (контрабанда от Шейн).

– Гледал ли си онзи филм, където зомбитата ядат 
мозъците на хората?

– „Нощта на живите мъртви“?
– Е, видът ѝ може да изплаши дори тях.
Майкъл сипа още една лъжица кафе в новия фил

тър. Изглежда добре, помисли си Клеър. Висок, си
лен, уверен. Беше облечен с хубава синя риза и не 
много овехтели дънки и освен това носеше обувки. 
Вярно, маратонки, но все пак  – обувки. Клеър се 
взря в тях.

– Ще излизаш ли?
– Намерих си работа – отвърна той. – В музикал

ния магазин на Джей Ти на Трета улица. От десет часа, 
докато затвори. Найвече ще показвам китари и ще ги 
продавам, но Джей Ти каза, че ако искам, може да да
вам и частни уроци.

Това беше толкова… нормално. Съвсем нормално. 
А и Майкъл определено звучеше щастлив. Клеър пре
хапа устни и се опита да сложи ред в многобройните 
въпроси, които напираха в главата ѝ.

– Ами слънцето? – попита тя; това като че ли беше 
найсериозният проблем.

– Отпуснаха ми кола. В гаража е. С пълна защита 
от слънцето. А при Джей Ти има подземен гараж. В 
Морганвил повечето места имат подземни гаражи.

– Отпуснаха? Кой ти я отпусна? – попита Клеър, 
без да обръща внимание на погледа на Майкъл, който 
красноречиво казваше „хайде де, мислех те за поум
на“. – Градът? Амели?

Вместо отговор, Майкъл затвори кафемашината и 
натисна копчето за приготвяне на кафето. Разнесе се 
обичайното съскане и в каната започна да се процежда 
черна течност.

– Казаха ми, че това било обичайната процедура – 
отвърна Майкъл найсетне.  – Правели го за всички 
нови вампири.

– Не че е имало такива от петдесет години, нали?
Майкъл сви рамене. Очевидно бе, че въпросите ѝ 
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го карат да се чувства неловко, ала Клеър не бе в със
тояние да се въздържи.

– Разбра ли защо… защо толкова отдавна не е има
ло нови вампири?

– Не мисля, че сега е найподходящият момент да се 
задават твърде много въпроси.

Клеър го разбираше, разбираше и че той не говори 
само за себе си, ала беше посилно от нея.

– Майкъл, те ли ти намериха работата?
– Не. Познавам Джей Ти и сам си я намерих. Те ми 

предложиха… – той не довърши; очевидно смяташе, 
че вече е казал предостатъчно.

– Предложиха ти някаква работа във вампирската 
общност, нали? – предположи Клеър. – Или пък…

О, Боже!
– Да не би да ти предложиха да станеш Покрови

тел? – прошепна тя.
– Не, не веднага – отвърна Майкъл на кафемашина

та. – Трябва да се издигнеш дотам. Поне така ми казаха.
Майкъл. Да притежава хора. Да прибира част от 

приходите им, досущ като някой мафиотски бос. Клеър 
се опита да не показва колко ѝ се гади дори от идеята, 
че той изобщо го е обмислял.

Майкъл изведнъж я погледна, сякаш бе прочел ми
слите ѝ.

– Аз не приех. Сам си намерих работата при Джей 
Ти, Клеър – увери я той и пристъпи към нея. Тя невол
но потръпна и Майкъл рязко си пое дъх и извинително 
разпери ръце. – Съжалявам, понякога забравям… Не 
е толкова лесно да се научиш как да се движиш в при
съствието на хора, когато си толкова бърз. Но никога 
не бих те наранил, Клеър. Никога.

– Шейн смята…
В очите на Майкъл припламна светлина, ярка и 

плашеща, ала той премигна и тя изчезна.
– Шейн греши – каза, като полагаше усилие да гово

ри тихо. – Аз няма да се променя, Клеър. Все още съм 
ти приятел и ще се грижа за теб. За всички вас. Дори 
за Шейн.

Тя не отговори. Честно казано, колкото и да го ха
ресваше (всъщност чувствата ѝ граничеха с обич), 
днес у него се долавяше нещо различно. Нещо обърка
но, тревожно и странно.

Да не би да беше… гладен? Той се взираше в нея… 
не, не в нея, а в нежната кожа на шията ѝ и тя неволно 
вдигна ръка към врата си. Едва забележима розовина 
обагри бледото лице на Майкъл и той побърза да из
върне очи.

– Никога не бих! – този път тонът му беше разли
чен, почти уплашен.  – Повярвай ми, Клеър. Но е… 
трудно. Ужасно трудно.

Клеър му повярва найвече защото почувства стра
данието и болката в гласа му. Тя си пое дъх, пристъпи 
към него и го прегърна. Майкъл беше висок и главата 
ѝ едва достигаше брадичката му. Силните му ръце ѝ 
вдъхваха сигурност и ако тялото му не беше топло, то 
бе само защото в кухнята беше доста студено. Което 
не беше вярно, но ѝ подейства успокояващо.

– Никога не бих те наранил – прошепна той. – Но не 
мога да отрека, че ми се иска. Цял живот ненавиждах 
вампирите, а виж ме сега!

– Нямаше друг избор – напомни му Клеър.
Въздишката му премина през тялото ѝ.
– Не е вярно – възрази той. – Шейн е прав. Имах 

друг избор. Само че аз избрах това и сега трябва да се 
науча да живея с него.

Той я пусна и тя отстъпи назад. Никой от двамата 
не знаеше какво да каже, затова Клеър се зае да вади 
четирите различни чаши, които използваха на закус
ка. Тази на Майкъл беше найобикновена керамична 
чаша, грубовата и масивна. Тази на Ева беше малка и 
черна, с рисунка на прозяващ се вампир; върху чашата 
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на Шейн беше нарисувано усмихнато лице с кървава 
дупка от куршум в средата на челото, а на Клеър се 
беше паднала една с Гуфи и Мики Маус.

– Как вървят лекциите? – попита Майкъл.
Неутрална тема. Очевидно нямаше желание да спо

деля и предпочиташе да задържи всичко в себе си. Не 
че Клеър бе изненадана. Майкъл открай време беше 
прекалено затворен, повече, отколкото бе добре за са
мия него.

– Прекалено са лесни – въздъхна тя и си наля кафе.
Двамата седяха край масата и отпиваха от чашите 

си, когато вратата се отвори и Шейн, облечен в долни
ще на пижама и избеляла, прокъсана тениска, влезе в 
кухнята. Без да поглежда към Майкъл, той си взе чаша
та, напълни я до ръба и излезе, без да каже нито дума.

Майкъл, чието лице бе застинало в каменно изра
жение, го проследи с поглед.

Клеър се почувства длъжна да защити Шейн.
– Той просто…
– Знам – прекъсна я Майкъл. – Повярвай ми. По

знавам го много добре. Което не означава, че това ми 
харесва.

Определено трябва да спра да се изживявам като 
посланик на добра воля в къщата, помисли си Клеър, 
макар да знаеше, че няма да престане. В края на кра
ищата, все някой трябваше да го прави. Така че, след 
като си изпи кафето, тя отиде да поговори с Шейн.

Вратата на стаята му бе открехната и Клеър я по
бутна и пристъпи вътре. Миг покъсно се закова на 
място, а всичко, което си бе намислила да му каже, из
хвърча от главата ѝ, тъй като Шейн се обличаше.

От гледката мозъкът на Клеър даде накъсо, а здра
вият ѝ разум капитулира. Шейн беше с гръб към нея. 
Беше обут, но все още не си бе облякъл тениската и 
Клеър застина като омагьосана от стегнатите мускули 
на гърба му, от гладката кожа, от начина, по който раз

рошената му коса докосваше раменете му и я предиз
викваше да я приглади с ръка…

Звукът от вдигането на цип я върна на земята и тя 
побърза да излезе в коридора, притваряйки вратата 
след себе си. След това почука.

– Какво?
Долетелият отговор определено не беше дружелюбен.
– Аз съм – каза тя. – Може ли да вляза?
Отвътре се разнесе нещо средно между изръмжава

не и въздишка и тя отвори вратата. Шейн тъкмо нахлуз
ваше тясна тъмносива тениска, която му стоеше стра
хотно. Е, не можеше да се сравнява с липсата на такава 
отпреди малко, но Клеър се опитваше да не мисли за 
това, защото споменът разпалваше в нея приятен огън.

– Това нова тениска ли е? – попита тя в отчаян опит 
да пропъди образите, които упорито изникваха в съз
нанието ѝ. В отговор получи ново изсумтяване. – Ху
бава е.

Шейн я погледна насмешливо.
– За дрехи ли ще си говорим? Почакай, ще ида да си 

взема „Мода за начинаещи“.
– Аз… забравѝ. За Майкъл…
– Спри – прекъсна я Шейн и я целуна по челото. – 

Знам, че не искаш да се заяждам с него, но то е посил
но от мен. Дай ми малко време, става ли? Трябва да си 
изясня някои неща.

Клеър наклони глава назад и този път устните на 
Шейн откриха нейните. Трябваше да е сладка и мимо
летна целувка, но някак неусетно тя се проточи, стана 
подълбока и почувствена. Устните му бяха влажни и 
меки като коприна, в пълен контраст с коравите очер
тания на тялото му, притиснато до нейното. Силните му 
ръце се обвиха около кръста ѝ и я привлякоха още по
близо до него. В гърдите му се надигна гърлено ръм
жене, животински, изпълнен с копнеж звук, от който 
краката ѝ омекнаха.
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Задъхан, той откъсна устни от нейните, но продъл
жи да я притиска до себе си.

– Добро утро и на теб. Човече, просто не мога да ти 
се сърдя, когато правиш това.

– Какво правя? – попита тя невинно, макар че изоб
що не се чувстваше невинна, нито пък на шестнайсет, 
почти седемнайсет години.

Ни наймалко. Шейн винаги я караше да се чувства 
поголяма. Много, много поголяма. Готова за всичко. 
Добре, че Шейн не беше чак толкова глупав, колкото 
хормоните ѝ.

– Освен ако не искаш да избягаш от лекции и да 
си останеш вкъщи, нямаме време да говорим за това – 
каза той и многозначително повдигна вежди. – Е, ис
каш ли да избягаш от лекции и да се целуваме?

Тя го плесна през ръката.
– Ох! – интонацията му красноречиво говореше, че 

изобщо не го бе заболяло. – Ти си странно момиче. С 
Ева ли ще ходиш?

– След като престане да бъде сърдито зомби и отно
во се превърне в човек – да. Предполагам, че за това 
ще ѝ трябват още две чаши кафе.

– Сигурна ли си, че нямаш нужда от телохранител?
Въпросът му беше напълно сериозен  – Шейн не 

работеше и Клеър не бе сигурна дали изобщо можеше 
да си намери работа след наскорошните подвизи на 
баща му в Морганвил. Май беше найдобре известно 
време да не привлича излишно внимание върху себе 
си. С колкото помалко вампири (и поддръжници на 
вампирите) си имаше вземанедаване сега, толкова 
подобре. Все още го смятаха за съучастник в сви
репото отмъщение на баща му и въпреки че кметът 
официално го беше оневинил, това не се беше пон
равило никому.

Ставаха злополуки.
– Не, нямам нужда от телохранител – отвърна тя. – 

Никой не ми е вдигнал мерника. Дори Моника напо
следък е крайно дружелюбна.

Тези думи го накараха да ѝ хвърли строг поглед, 
който никак не се връзваше с меките му устни, които 
просто я мамеха да ги целуне.

– Аха. И защо?
Клеър сви рамене и избягна погледа му.
– Не знам.
Шейн повдигна брадичката ѝ с пръст.
– Значи вече се лъжем, така ли? Мислех, че това 

обикновено става след вълнуващия, секси меден месец.
Тя му се изплези и за неин ужас той се наведе и я 

близна по езика.
– Гадост!
– Тогава не се плези – засмя се Шейн. – Ако ще се 

мотаеш в стаята ми и ще ме изкушаваш, ще трябва да 
си платиш съответната глоба. Всяка допълнителна ми
нута ще ти струва една свалена дреха.

– Перверзник.
Шейн заби пръст в гърдите си.
– Момче, осемнайсет години. Какво очакваш?
– Толкова си…
– Я кажи, имаш ли плисирани миниполи и чорапи 

до коленете? Страшно си падам по…
Тя изписка и избегна ръцете му, които посегнаха 

към нея, после си погледна часовника.
– О, по дяволите! Наистина трябва да вървя! Ти 

нали… нали всичко ще бъде наред?
Усмивката му се стопи, оставяйки само едва забе

лежима диря в тъмните му, потайни очи.
– Да – увери я той. – С мен всичко ще е наред. Бъди 

внимателна, Клеър.
– Ти също.
Тя се запъти към вратата, ала се обърна, когато чу 

стъпките му зад себе си. Той я притисна до стената, 
повдигна лицето ѝ към своето и я целуна толкова пла
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менно, че краката ѝ омекнаха, а в главата ѝ избухна 
същинска заря от звезди.

– Това за довиждане ли беше? – попита Клеър, когато 
той се отдръпна на милиметри и тя отново си пое дъх.

– Поскоро стимул да се прибереш бързо – отвърна 
той и се оттласна от стената. – Сериозно ти говоря, 
Клеър. Тревожа се за теб и искам да се пазиш.

– Знам – усмихна се тя. Колената ѝ още бяха като 
направени от гума, а светлината в главата ѝ грееше все 
така ярко.  – Между другото, това беше найдобрата 
целувка досега.

Той повдигна вежди:
– Ти да не пишеш оценки?
– Хей, ти сам вдигна летвата. А аз оценявам много 

строго.
Макар и неохотно, тя го остави и отиде да си вземе 

раницата и да провери дали Ева все още е в настрое
ние да яде човешки мозъци, или е готова да я закара до 
университета.

3

Сутрешните часове минаха доста добре, а почивки
те си Клеър прекара в университетското кафене. 
Ева работеше там и се справяше отлично – беше 

спокойна, експедитивна и сякаш глуха за заяжданията и 
придирчивостта на много от студентите. Клеър бе забе
лязала, че почти всички от грубияните имаха Защита – 
явно беше въпрос на социален статус и тъй като Ева бе 
решила, че не иска да получава Защита от вампирите, за 
тях тя беше второ качество човек.

А може би просто си бяха грубияни. Хората нямат нуж
да от връзки с вампирите, за да бъдат арогантни гадняри.

Този ден Ева работеше с още едно момиче, което 
Клеър не познаваше. То имаше дълга, права, кестенява 
коса, която ѝ стигаше до раменете и когато момичето 
се движеше, се полюшваше като лъскава завеса. Клеър 
предположи, че няма проблем, тъй като момичето не 
приготвяше напитки, а работеше на касата. На гърдите 
си носеше табелка с името ЕЙМИ и изглеждаше весела 
и мила. Двете с Ева си бъбреха като приятелки, кое
то беше добре – Ева определено се нуждаеше от това. 
Клеър убиваше времето между часовете, като преглеж
даше учебника си по английска литература (скучно!) и 
четеше книга за теорията на струните, която беше взела 
от библиотеката (интересно!). Идеята, че в основата на 
всичко стояха трептящи нишки, че наоколо имаше без
брой повърхности, които вибрираха, страшно ѝ допада
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ше. Това правеше света много по… вълнуващ. Вечно 
движещ се.

Часовникът ѝ изпиука, за да ѝ напомни, че ако не 
побърза, ще закъснее за час, така че тя натъпка кни
гите в раницата си, помаха на Ейми и Ева и излезе в 
топлия, слънчев следобед.

Докато примигваше срещу яркото слънце, налетя на 
Моника. Найбуквално, тъй като Моника тъкмо се из
качваше по стълбите, по които Клеър слизаше. Моника 
залитна и Клеър автоматично я улови да не падне. Как-
во правя?, помисли си тя внезапно. Та нали не толкова 
отдавна Моника през смях бе наблюдавала как Клеър 
пада по стълбите и едва не си разбива главата.

– Хей, внимавай къде ходиш, кучко!  – сопна се 
Моника, после обаче забеляза кой стои пред нея. – А, 
Клеър, ти ли си? Здравей! Готина блузка!

Искрено озадачена, Клеър погледна блузата си. Из
общо не беше готина. Всъщност самата тя не би ока
чествила която и да било от дрехите си като готина, 
а критериите на Моника бяха неимоверно повисоки.

– За лекции ли бързаш? – весело продължи Моника. – 
Жалко. Можех да те черпя една мока или нещо такова.

– Аз… ъъъ… да, имам лекции – отвърна Клеър и 
се опита да я заобиколи, но Моника ѝ препречи пътя; 
усмивката ѝ изглеждаше дружелюбна, ала в големите 
ѝ красиви очи нямаше и помен от нея. – Ще закъснея.

– Само за момент – Моника понижи глас и Клеър 
внезапно си даде сметка, че за първи път я вижда сама, 
без вечните ѝ придружителки Джина и Дженифър, или 
пък заобиколена от цяла тайфа от Популярните. – В 
петък вечер организирам парти. Можеш ли да дой
деш? В къщата на родителите ми е. Ето ти адреса.

И преди Клеър да успее да реагира, Моника тикна 
листче хартия в ръката ѝ.

– Недей да го разтръбяваш, окей? – добави Мони
ка. – Поканила съм само найотбрани гости. А, да, об
лечи си нещо хубаво, ще бъде доста официално.

И тя изприпка по стълбите, присъедини се към гру
пичка момичета и влезе в стъкленото преддверие на Уни
верситетския център, като си бъбреше с тях и се смееше.

Найотбрани гости? Клеър се загледа в листчето 
хартия, поколеба се дали да не го изхвърли, после оба
че го мушна в джоба си.

Може би това беше прекрасна възможност веднъж 
завинаги да убеди Моника, че никога няма да ѝ бъде 
приятелка.

Тя се запъти към аудиторията, но това не ѝ попречи 
да си държи очите отворени и когато забеляза онези, 
които търсеше, се отклони и закрачи през тревата.

Геймъри. Смотаняци. Прекарваха поголямата част 
от следобеда в хвърляне на зарчета и местене на пулове 
върху някакви неразбираемо изрисувани дъски. Клеър 
минаваше покрай тях всеки ден, ала нито веднъж не бе 
видяла някое момиче да отиде при тях или дори да ги 
доближи. Всъщност, когато Клеър спря пред тях и се 
прокашля, те я изгледаха, сякаш бе извънземно, дошло 
от някой от световете, изобразени на дъските пред тях.

– Здрасти – поздрави тя и им подаде листчето хар
тия.  – Казвам се Моника и този петък организирам 
парти. В случай че искате да дойдете. Кажете и на 
приятелите си.

Един от тях се пресегна и предпазливо взе листче
то. После друг го изтръгна от ръката му и го прочете.

– Леле! Ама ти сериозно ли?
– Абсолютно.
– Нещо против да поканим и други хора?
– Колкото повече – толкова подобре.
И Клеър се отправи в час.

– Клеър Денвърс?
Беше последният ѝ час за деня и Клеър стресна

то вдигна поглед от тетрадката си. Преподавателят 
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определено не проверяваше присъстващите. Всъщ
ност досега с нищо не бе показал, че му пука за посе
щаемостта на часовете му, която понякога беше почти 
нулева. Като днес, например – освен Клеър, в залата 
надали имаше повече от дузина студенти. Присъстви
ето в часовете на професор Какмубешеимето беше 
безсмислено – лекциите му представляваха PowerPoint 
презентации, които той им диктуваше найподробно и 
които качваше в интернет веднага след края на часа. 
Нищо чудно, че повечето студенти не си правеха труда 
да влизат в часовете му.

Клеър вдигна ръка, като се чудеше какво ли става. 
За миг я обзе чувство на вина, задето беше дала пока
ната на отбора на Смотаняците, но после си каза, че бе 
твърде рано някой вече да е разбрал. Пък и на кого му 
пукаше (освен на Моника, разбира се)?

Преподавателят, с посивяла коса, набръчкано, умо
рено лице и нито капчица ентусиазъм, ѝ хвърли празен 
поглед и обяви:

– Викат ви в администрацията, стая 317. Вървете 
още сега.

– Но… – Клеър понечи да попита какво става, ала 
той вече се бе върнал на презентацията си и монотон
но нареждаше нещо.

Клеър натъпка книгите в раницата си и като се чу
деше какво става, без особено съжаление напусна часа.

Беше ходила в административната сграда точно три 
пъти – веднъж, за да се регистрира, веднъж, за да пода
де молба да напусне общежитията, и веднъж, за да си 
промени програмата. Постройката по нищо не се раз
личаваше от административната сграда на което и да 
било учебно заведение – невзрачна и олющена, пълна 
с уморени, свадливи чиновници и затрупани с папки 
бюра. Клеър мина покрай Деловодния отдел и пое по 
стълбите, отвеждащи на втория етаж. Макар и поти
хо, отколкото на първия етаж, и тук се чуваше говор, 

потракване на клавиатури и бръмчене на компютри и 
принтери.

На третия етаж се носеше единствено шепот. Клеър 
тръгна по коридора и тишината стана още поплътна. 
През прозорците също не долиташе шум, въпреки че 
ясно се виждаше как навън се разхождат хора и си 
приказват, а по улицата се движат коли. Клеър мина 
покрай редица лъскави, плътно затворени врати и най
сетне стигна до стая 317, която се намираше в дъното 
на коридора.

Почука и тъй като ѝ се стори, че чу отвътре „влез“, 
завъртя дръжката и се озова в… пълен мрак. Непро
гледна, кадифена тъмнина, от която Клеър внезапно за
губи представа къде се намира. Бравата се изплъзна от 
пръстите ѝ и вратата се затвори зад гърба ѝ. Тя се опита 
да я намери, ала напипа единствено гладка стена.

Изведнъж зад нея затрептя светлина и когато се 
обърна, Клеър видя пламъчето на една кибритена 
клечка да близва фитила на восъчна свещ. На трепер
ливия му светлик лицето на Амели изглеждаше като 
направено от слонова кост.

Амели бе точно каквато си я спомняше – хладна, 
бледа, с все същия царствен вид. Светлорусата ѝ коса 
беше вдигната в сложна прическа, найвероятно  – с 
помощта на прислужници. Беше облечена в бял коп
ринен костюм, а кожата ѝ беше безупречна. Ако носе
ше грим, то изобщо не си личеше. Очите ѝ изглеждаха 
някак загадъчни в полумрака – искрящи и не съвсем 
човешки, ала невероятно красиви.

– Извинявам се за представлението – усмихна ѝ се 
Амели.

Имаше много хубава усмивка – спокойна и прият
на. Майката на Клеър открай време харесваше „Заден 
прозорец“ на Хичкок и Клеър изведнъж си помисли, 
че ако Грейс Кели бе станала вампир, сигурно щеше 
да изглежда точно така. Леденостудена и съвършена.
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– Безсмислено е да търсиш вратата  – продължи 
Амели. – Няма да се появи, докато аз не поискам.

Сърцето на Клеър заби учестено, нещо, което не убяг
на на Амели, въпреки че тя не каза нищо, а просто угаси 
кибритената клечка и я пусна в една сребърна чинийка на 
масата. Когато очите ѝ привикнаха с полумрака, Клеър 
установи, че се намира в сравнително малка стая, подоб
на на библиотека и претъпкана с книги. „Претъпкана“ 
беше меко казано – върху всички рафтове имаше поне 
по два реда книги, върху етажерките и по пода се изди
гаха същински книжни пирамиди. Толкова много книги, 
че цялата стая беше пропита от мириса на стара хартия. 
По стените нямаше нито един сантиметър, с изключение 
на мястото, където допреди малко се намираше вратата, 
който да не е барикадиран от етажерки, превиващи се 
под тежестта на безброй книги.

– Здрасти – неловко поздрави Клеър.
Не беше виждала Амели, откакто подписа докумен

тите за Защита и ги пусна, както ѝ беше наредено, в 
пощенската кутия пред тях. Беше очаквала някакво 
посещение, но такова не бе последвало.

– Ъъъ – продължи тя. – Как трябва да ви наричам?
Тънките руси вежди на Амели се повдигнаха.
– Знам, че добрите маниери не са това, което бяха, 

но си мислех, че все ще знаеш някоя учтива форма на 
обръщение, която би била подходяща.

– Госпожо? – заекна Клеър.
– Ще свърши работа – кимна Амели и запали още 

една свещ.
Макар и все така треперлива, светлината се усили и 

окъпа стаята в топло, дружелюбно сияние. Полускрита 
в сенките, Клеър забеляза още една врата, ниска, със 
старинна брава и голям ключ в масивната ключалка.

В стаята нямаше никой друг, само тя и Амели.
– Повиках те, за да обсъдим обучението ти – каза 

Амели и се настани на един стол зад масата.

Откъм страната на Клеър нямаше друг стол, така че 
тя остана права. Чувстваше се неловко, но все пак ос
тави раницата си на пода и сплете пръсти пред себе си.

– Да, госпожо. Оценките ми не са ли достатъчно 
добри?

Всъщност тя имаше отличен успех, който би тряб
вало да задоволи и найвзискателните очаквания.

Амели махна пренебрежително.
– Не говорех за лекциите ти. Имах предвид обуче

нието ти. Сигурна съм, че намираш местния универ
ситет под нивото си. Казват, че си изключително на
дарена.

Клеър не знаеше какво да отговори, затова си за
мълча. Искаше ѝ се да има стол. Искаше ѝ се да каже 
нещо любезно и да се върне в час, и никога повече да 
не види Амели, защото под учтивата, мила външност 
на Амели имаше нещо леденостудено. Нещо смущава
що нечовешко.

– Искам да вземаш уроци при един мой приятел. 
Разбира се, това ще ти даде допълнителни кредити – 
Амели се подсмихна и се огледа наоколо. – Намираме 
се в неговата библиотека. Моята е далеч поподредена.

Клеър усети, че гърлото ѝ се свива, и с мъка успя 
да процеди:

– Ъъъ… той вампир ли е?
– Това притеснява ли те? – Амели постави снежно

белите си ръце на масата и сплете пръсти; светлината 
на свещите проблесна в очите ѝ.

– Ннне, госпожо.
Притесняваше я и още как! Изобщо не ѝ се мисле

ше как ще реагира Шейн, когато научи.
– Убедена съм, че ще го намериш за невероятно 

интересен, Клеър. Той е един от найзабележителни
те умове, които съм срещала през дългия си живот, и 
през годините е научил толкова много, че никога не би 
успял да предаде всичките си знания другиму. Въпре
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ки това, може да предаде поне част от тях. Отдавна се 
опитвам да му намеря ученик, някой, който бързо да 
разбере направените от него открития и да му помага 
в работата.

– О! – прошепна Клеър.
Значи… стар вампир. Опитът ѝ със старите вампи

ри не беше от найдобрите. Също като Амели, те бяха 
студени и странни, и често пъти жестоки. Като Оли
вър. О, Боже! Нали не говореше за Оливър?

– Кого…?
Амели сведе поглед надолу за миг, преди да срещне 

очите на Клеър и да се усмихне.
– Не се познавате – увери я тя. – Поне не официал

но. Казва се Миърнин и е един от найстарите ми при
ятели и съюзници. Искам да знаеш, Клеър, че действи
ята ти от пристигането ти в Морганвил, включително 
и договорът ти с мен, спечелиха доверието ми. Никога 
не бих удостоила с тази чест някого, когото смятам за 
недостоен.

Ласкателство. Клеър го разбираше и бе наясно, че 
едва доловимата топлота в гласа на Амели бе добре 
пресметната, но въпреки това страхът ѝ понамаля.

– Миърнин? – повтори тя.
– Много старо име – отвърна Амели на неизрече

ния въпрос в гласа ѝ. – Древно и забравено. Ала няко
га той беше велик учен, прочут и уважаван. Не бива и 
работата му да потъне в забвение.

Тук имаше нещо странно, ала Клеър беше прекале
но притеснена, за да проумее какво точно се опитва да 
каже Амели. Или пък – да не каже. Клеър се мъчеше да 
преглътне буцата, заседнала на гърлото ѝ, ала тя беше 
голяма колкото отровна ябълка и като че ли продължа
ваше да расте.

Тя кимна и Амели се усмихна. Изглеждаше някак 
изкуствено, сякаш се бе упражнявала пред огледалото, 
а не се бе научила да се усмихва като малка. Усмив

ката като че ли не беше нещо естествено за това бле
до лице, помисли си Клеър. И наистина – тя се стопи 
само след секунда.

– Ако си готова…?
– Сега ли? – Без да иска, Клеър хвърли безпомощен 

поглед към голата стена зад себе си.
Вратата я нямаше и тя не можеше да избяга. Май 

нямаше избор.
Без да чака отговор, Амели се изправи и с изящ

на стъпка (същинска нежива Грейс Кели!) отиде до 
другата врата и завъртя ключа, след това го извади от 
ключалката и като го погледа в продължение на някол
ко мига, го подаде на Клеър.

– Задръж го. Можеш да си оставиш раницата тук. 
Не бих искала да я забравиш. Ще си тръгнеш през съ
щата врата, през която дойде.

Пръстите на Клеър се обвиха около студения, те
жък ключ. Мушна го в джоба на сините си дънки и 
подпря раницата си на една от етажерките в мига, в 
който Амели отвори ниската врата.

– Миърнин? – гласът ѝ беше тих и ласкав. – Миър
нин, доведох ти момичето, за което говорихме. Казва 
се Клеър.

Клеър добре познаваше този тон. С него се говоре
ше на стари, болни хора. Хора, които вече не разбира
ха какво се случва около тях. Хора, за които знаете, че 
не след дълго няма да са сред вас. Странно бе да го чуе 
от устата на Амели, защото в него ясно се долавяше 
обич. Нима вампирите можеха да обичат? Е, очевидно 
да – нали Майкъл можеше? Защо тогава и Амели да не 
бе способна да обича?

С властен жест Амели ѝ даде знак да се приближи. 
Клеър се подчини и надникна през отворената вра
та. Погледът ѝ нетърпеливо обходи стаята от другата 
страна – голяма и пълна с найпричудливата смесица 
от съоръжения и боклуци, която Клеър беше виждала 
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някога. Чисто нов лаптоп със скрийнсейвър ориентал
ска танцьорка. Сметало. Уреди за химически опити, 
които изглеждаха като извадени от някой стар филм за 
Шерлок Холмс. Купчини книги, натрупани по масите и 
пръснати по пода, сякаш за да препънат всеки нежелан 
гост. Лампи – някои електрически, други газови. Све
щи. Стъкленици и шишенца, и сенки, и ъгли, и…

… и един мъж.
Клеър примига изненадано. Беше очаквала болнав 

старец и дотолкова бе убедена в това, че неволно се 
огледа наоколо, сякаш очакваше да го намери. Ала 
единственият човек в стаята седеше на един стол и 
четеше. При появата им той си отбеляза с пръст до
къде бе стигнал, затвори книгата и вдигна поглед към 
Амели.

Беше млад или поне изглеждаше млад. Имаше къд
рава, дълга до раменете кестенява коса, печални тъмни 
очи и безупречна златиста кожа. Останал завинаги на 
около двайсет и пет години, с едва забележими бръчи
ци около очите и както Клеър веднага си даде сметка, 
много, много… красив.

И освен това изобщо не изглеждаше болен. Ни най
малко.

– А, радвам се – каза той. – Очаквах те.
Говореше на английски, ала в произношението му 

се долавяше акцент, който Клеър не можеше да опре
дели. Приличаше на ирландски или може би шотланд
ски, но беше някак… поплавен. Може би уелски?

– Клеър, нали така? Е, влез де, няма да те ухапя – 
той се усмихна и за разлика от хладния опит на Амели, 
по лицето му се изписаха искрена топлота и веселие.

Клеър направи няколко крачки към него и усети как 
зад гърба ѝ Амели се напряга. Защо ли? Миърнин из
глеждаше свестен. Всъщност много посвестен от кой
то и да било вампир, когото Клеър бе срещнала досе
га, може би, с изключение на Сам, дядото на Майкъл. 

Както и на Майкъл, разбира се, наймладия вампир в 
Морганвил.

– Здравей – поздрави тя и Миърнин се усмихна още 
пошироко.

– Тя говори! Отлично. Не ми трябва някое безгръб
начно същество. Кажи ми, малка Клеър, харесваш ли 
науката?

Какъв древен начин на изразяване  – науката. В 
наши дни хората обикновено уточняваха коя наука 
имат предвид – биология, ядрена физика или пък хи
мия. Въпреки това Клеър знаеше как да отговори.

– Да, сър. Много харесвам науката.
В тъмните му очи заиграха лукави пламъчета.
– Колко сме възпитани! Ами философията?
– Аз… не знам. Не сме учили философия в гимна

зията. А токущо постъпих в колежа.
– Наука без философия не струва – сериозно каза 

Миърнин. – Ами алхимията? Знаеш ли нещо за нея?
Този път Клеър поклати глава. Всъщност знаеше, 

но не ставаше ли дума просто за превръщане на оло
вото в злато? Нещо като псевдонаука?

По лицето на Миърнин се изписа такова трагично 
разочарование, че на нея ѝ се прииска да излъже и да 
му каже, че е получила отлична оценка в часа по алхи
мия за начинаещи.

– Не се хващай за дреболии, Миърнин – обади се 
Амели. – Нали ти казах, че този век не храни особе
но уважение към алхимията. Никъде няма да откриеш 
човек, който да разбира от херметичните науки, така 
че ще трябва да се задоволиш с това, което имаме. Чу
вам, че това момиче е изключително надарено, и съм 
убедена, че ще разбере всичко, на което можеш да я 
научиш, стига да си достатъчно търпелив.

Миърнин кимна сериозно, остави книгата настрани 
и се изправи. Оказа се много висок и някак непохва
тен, с дълги ръце и крака, като богомолка. Дрехите му 
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представляваха странна смесица  – не като на някой 
бездомник, но определено причудливи. Трикотажна 
риза на вертикални райета, нещо, което приличаше 
на редингот, и стари сини дънки с дупки на коленете. 
Както и джапанки. Клеър се взря в босите му пръсти. 
В съчетание с този тоалет, джапанките изглеждаха 
почти неприлично.

Но пък той имаше хубави стъпала.
Миърнин се наведе над масата и ѝ протегна ръка. 

Клеър я пое и я разтърси. За момент той изглеждаше 
изненадан, после по лицето му се изписа удоволствие 
и отвърна на ръкостискането ѝ толкова ентусиазира
но, че Клеър я заболя рамото.

– Ръкостискане, това ли е нормалният поздрав в 
наши дни? – попита той. – Дори и за такова прелестно 
младо момиче? Знам, че е разпространено сред мъже
те, но не е ли твърде енергично за една жена?

– О, да, всички се поздравяват така – побърза да го 
увери Клеър.

Боже, нали нямаше намерение да ѝ целуне ръка или 
нещо такова? Не, очевидно нямаше – Миърнин скръс
ти ръце пред гърдите си и я погледна изпитателно.

– Бързо. Какъв е символът на елемента рубидий?
– Ъъъ… Rb.
– Атомен номер?
Клеър трескаво се опита да си припомни Периодич

ната таблица. Като малка си играеше с нея така, както 
другите деца си играеха с пъзели; знаеше я наизуст.

– Трийсет и седем.
– Група?
Клеър виждаше таблицата пред очите си така ясно, 

сякаш я държеше напечатана на хартия.
– Първа група – уверено отвърна тя. – Алкален ме

тал. Пети период.
– И какви опасности крие работата с рубидий, мал

ка Клеър?

– При съприкосновение с въздуха се възпламенява. 
Освен това има бурно взаимодействие с водата.

– Твърдо тяло, течност, газ или плазма?
– Твърдо тяло до 40° С. Това е температурата му на 

топене – Клеър зачака следващия въпрос, ала вместо 
това Миърнин наклони глава на една страна и се вгле
да в нея. – Е, как се справих?

– Задоволително. Запомнила си таблицата добре. 
Ала ученето наизуст не е наука и науката не е позна
ние.

Миърнин отиде до една от купчините книги, не
брежно захвърли няколко от тях настрани, преди да 
извади един окъсан том и да го прелисти, без да го е 
грижа, че може да скъса някоя от овехтелите страници.

– Аха! Ето го. Какво е това?
Той ѝ подаде книгата и Клеър се загледа в неясната 

илюстрация. Донякъде приличаше на малко корабно 
платно, издуто от вятъра. Тя се намръщи и поклати 
глава. Миърнин шумно затвори книгата и Клеър под
скочи.

– Трябва да я науча на твърде много неща – каза той 
на Амели и замислено закрачи напредназад, като си 
играеше с една реторта, пълна с отблъскваща зелена 
течност. – Нямам време да се правя на бавачка, Амели. 
Намери ми някой, който да има поне бегла представа 
от това, което се опитвам да направя…

– Вече ти казах, че никъде не може да се намери чо
век, който да разпознае този символ. А и тази област 
никога не е привличала особено надеждни типове. Дай 
ѝ шанс. Клеър е много схватлива – в гласа на Амели 
прозвучаха добре премерени, ледени нотки.  – Не ме 
карай да ти заповядвам, Миърнин.

Той спря да крачи напредназад, ала не вдигна глава.
– Не искам друг ученик – сърдито каза той.
– Въпреки това имаш нужда от такъв.
– Обясни ли ѝ рисковете?
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– Оставям го на теб. Тя е твоя, Миърнин. Но да сме 
наясно за едно – ще те държа отговорен както за пред
ставянето ѝ, така и за нейната безопасност.

Разнесе се металическо изщракване и когато пог
ледна зад себе си, Клеър видя, че Амели я няма.

Беше я оставила сама. С него.
Когато отново се обърна, Клеър видя, че Миърнин 

е вдигнал глава и се взира в нея. Веселите пламъчета в 
топлите му кафяви очи бяха угаснали и я гледаха мно
го сериозно.

– Май нямаме голям избор – каза той. – Е, ще тряб
ва да направим каквото можем.

Той разрови купчините книги и извади един том, 
потънък от онзи, с който се бе отнесъл така небрежно 
преди малко, но също толкова стар и окъсан. Подаде 
го на Клеър и тя видя, че заглавието е на английски – 
„Метали в древноегипетските ръкописи“.

– Онова, което ти показах, беше символът на мед
та – обясни Миърнин. – Искам до утре да си научила 
останалото. Освен това очаквам да си прочела „По
следна воля и завещание“ на Василий Валентин. Тук 
имам един екземпляр – той яростно се зарови в кни
гите и след малко извади нещо с тържествуващ вик. – 
Обърни особено внимание на алхимичните символи. 
Очаквам да ги преписваш, докато ги научиш наизуст.

– Но…
– Взимай! Взимай книгите и си върви! Махай се! 

Имам си работа!
И като се втурна покрай нея, събаряйки няколко куп

чини книги в бързината, той отвори вратата, през която 
Амели си бе тръгнала преди малко. Поне трийсетина сан
тиметра повисок от горния праг, като човек в хобитова 
дупка, той стоеше там, потропвайки нетърпеливо с крак, 
така че джапанката му издаваше ритмичен, шляпащ звук.

– Не ме ли чу? – сопна се той. – Върви си. Сега ня
мам време. Тръгвай. Ела утре.

– Ама… аз не знам как да си отида вкъщи. Нито пък 
как да се върна тук.

Той я гледа в продължение на няколко секунди и из
бухна в смях.

– Някой ще трябва да те доведе. Не мога да конфи
гурирам системата само заради теб!

Да конфигурира системата?
Клеър отвърна на погледа му.
– Каква система? Тези… врати ли?
Възможностите, които се откриваха пред нея, бяха 

главозамайващи. Ако Миърнин знаеше как действат, 
ако можеше да контролира тези портали, които се по
явяваха сякаш от нищото навсякъде из Морганвил…

Трябва да науча как действат.
– Да, аз съм отговорен за тях, както и за много други 

неща, макар че точно сега това не е важно – отвърна 
той. – Друг път, Клеър. Сега си върви. Ще говорим утре.

И като я улови, той я побутна през прага и хлопна 
вратата зад гърба ѝ. От другата страна се разнесе за
бележително силен удар – явно Миърнин беше ударил 
дървото с ръка.

– Заключи я! – извика той и Клеър побърза да изва
ди големия ключ от джоба си.

Беше ѝ трудно да го вкара в ключалката, тъй като свет
лината в стаята беше прекалено слаба, а нейните ръце тре
переха, но найсетне успя и чу как механизмът изщрака.

– Извади ключа! – провикна се Миърнин от другата 
страна.

– Но…
– Сега ти отговаряш за мен, Клеър. Трябва да се 

грижиш за безопасността ми – Миърнин звучеше от
паднало, сякаш изведнъж се беше уморил. – Да ме па
зиш от всички.

А после… се разплака.
– Миърнин? – повика го Клеър и долепи ухо до вра

тата. – Добре ли си? Искаш ли да дойда и да…
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Яростен удар разтърси вратата и Клеър уплашено 
отскочи назад.

Риданието от другата страна не спираше. Горчиви
ят плач на малко изгубено момченце.

Клеър се поколеба в продължение на няколко се
кунди, после се обърна и видя, че Амели все още бе 
там. Тя стоеше безмълвно до масата, осветявана от ме
кото сияние на единствената запалена свещ. Лицето ѝ 
беше спокойно, ала печално.

– Умът на Миърнин не е същият, както някога. Все 
пак има периоди на прояснение. И ти на всяка цена 
трябва да се възползваш от тях, за да научиш онова, 
което той може да ти предаде. То не бива да бъде из
губено. В никакъв случай. Има неща, които той прави, 
които… – Амели поклати глава. – Започнати са проек
ти, които на всяка цена трябва да продължат.

Сърцето на Клеър биеше учестено, тялото ѝ трепе
реше.

– Той е вампир и на всичкото отгоре луд, а вие ис
кате да се обучавам при него?

– Не. Заповядвам ти да се обучаваш при него и по 
силата на договора, който ти доброволно подписа, тряб
ва да ми се подчиниш. Става въпрос за много важна ра
бота. Никога не бих те изложила на ненужен риск.

„Обясни ли ѝ рисковете?“, нали така беше казал 
Миърнин.

– Какви са рисковете? – поиска да узнае Клеър.
В отговор Амели ѝ посочи етажерката, до която беше 

подпряна раницата ѝ. Клеър я вдигна и я преметна през 
рамо, после се закова на място, тъй като на празната 
стена внезапно се бяха появили очертанията на врата. 
Солидна дървена врата със съвсем обикновена брава. 
Досущ като всички останали врати в университета.

– Отвори я – каза Амели.
– Но…
– Отвори вратата, Клеър.

Клеър се подчини и примига срещу яркото флуо
ресцентно осветление и застиналия въздух на админи
стративната сграда, които я заляха като вълна.

Амели духна свещта и Клеър вече не можеше да я 
различи във възцарилия се мрак.

– Бъди готова утре, в четири следобед, в Универ
ситетския център  – каза Амели.  – Сам ще те вземе. 
Съветвам те да прочетеш онова, което Миърнин ти 
възложи. И още нещо, Клеър  – не казвай на никого 
какво правиш тук. На абсолютно никого.

Чак след като излезе в коридора, а вратата се затвори 
зад нея, Клеър си даде сметка, че Амели така и не бе отго
ворила на въпроса ѝ. Тя отново отвори вратата, ала се озо
ва в найобикновена стая, пълна със стари, изпотрошени 
мебели. Нещо пробяга крадешком в далечния ъгъл. Има
ше прозорец с разкривени щори, но нито помен от Амели. 
Нямаше ги и купчините книги. Нито пък Миърнин.

– Болен е  – каза Клеър на незнайното същество, 
което шумолеше в ъгъла зад трикракото бюро. – Зато
ва тя му говореше по този начин. Той е стар и болен. 
Може би дори умира.

Нима вампирите можеха да се разболяват? И да 
умират? По някаква причина досега Клеър изобщо не 
се бе замисляла за това.

Тя внимателно затвори вратата, намести раницата 
на гърба си и сведе поглед към овехтелите книги в ръ
цете си.

„Последна воля и завещание“.
Надяваше се, че това не е някакво предзнаменова

ние за собственото ѝ бъдеще.
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