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В един от първите дни на лятната ваканция тя раз-
бра, че ще умре.

Беше понеделник, първият истински ден от ва-
канцията (съботата и неделята не се брояха). Попи се 
събуди с чувство на лекота и си помисли: Днес няма 
училище! Слънчевата светлина струеше през прозоре-
ца и оцветяваше прозрачните драперии около леглото 
ѝ в ефирно златисто. Тя ги дръпна настрани и трепна.

Ох! Отново тази болка в стомаха ѝ. Сякаш нещо я 
разяждаше отвътре и дълбаеше към гърба ѝ. Малко ѝ 
олекваше, когато се наведеше.

Не! – реши тя. – Отказвам да боледувам през лят-
ната ваканция. Категорично! – Нужно беше само да 
мисли малко по-позитивно.

Гледай откъм светлата страна на нещата, мо-
миче!, каза си Попи, навъсена и превита на две, и тръг-
на към облицованата в тюркоазено и златисто баня. 
Първо си помисли, че ще повърне, но сетне болката 
стихна така бързо, както и беше дошла. Малко по-къс-
но Попи се изправи и победоносно изгледа рошавото 
си отражение в огледалото.

– Дръж се за мен, хлапе, и всичко ще бъде наред! – 
прошепна тя и му намигна заговорнически, а после 
се приближи до огледалото, виждайки собствените 
си зелени очи да се присвиват подозрително. Там, на 
носа ѝ, имаше четири лунички. Четири и половина, 

© Издателство ИБИС



  8  

Л. ДЖ. СМИТ ТАЕН ВАМПИР

  9  

Клиф Хилгард беше техен втори баща от три годи-
ни и беше по-праволинеен дори и от Фил.

– Клиф е на работа. А мама се облича. По-добре 
хапни нещо, защото ще си имаш неприятности с нея.

– Да, да... – отвърна луничавото момиче и тръгна на 
пръсти към шкафа, за да го претършува. Намери един 
пакет с корнфлейкс, бръкна в него и внимателно изва-
ди оттам една люспа, която изяде съвсем суха.

Това, че беше мъничка и слаба като елф, си имаше 
и добрите страни. Попи направи няколко танцувални 
стъпки към хладилника, поклащайки кутията с корн-
флейкс в ритъм.

– Аз съм... секси фея! – запя тя, потропвайки с крак.
– Не, не си – отбеляза хладно Филип. – И защо не 

си облечеш нещо?
Открехнала вратата на хладилника, Попи се огле-

да критично. Носеше огромната тениска, с която беше 
спала и която на дължина несъмнено беше мини.

– Облечена съм  – спокойно отвърна тя и извади 
една диетична кола от хладилника.

В този момент на кухненската врата се почука и 
Попи позна госта въпреки мрежата за комари.

– Здрасти, Джеймс! Заповядай!
Сваляйки слънчевите си очила, Джеймс Расмусен 

влезе. При вида му коремът на Попи се сви – както ви-
наги. Това, че го виждаше на практика всеки ден през 
последните десет години, изобщо не променяше неща-
та. Всеки път, щом го зърнеше, сърцето ѝ започваше 
да тупти лудо и усещаше в гърлото си някаква горчи-
во-сладостна болка.

Но причината не беше само в зашеметяващата 
му външност, която винаги ѝ напомняше смътно за 
Джеймс Дийн*  – Джеймс имаше светла, копринено-

* Джеймс Дийн (1931–1955), популярен американски ак-
тьор. – Б. пр.

ако трябваше да бъде честна, а Попи Норт обикновено 
беше такава. Колко трогателно, колко мило! Изплези 
се сама на себе си и се извърна с достойнство, без да 
си направи труда да вчеше буйните си медночервени 
къдрици.

Самочувствието ѝ се изпари веднага, щом влезе в 
кухнята и видя там своя брат близнак, който ядеше ове-
сени ядки. Очите ѝ отново се присвиха, но този път се 
ядоса не на себе си, а на него. Не беше ли достатъчно 
това, че е мъничка, слаба и къдрокоса – досущ като елф 
от детска книжка, седнал в чашката на лютиче, – но и 
трябваше да има брат близнак с правилни черти, висок 
и рус като викинг... И това ако не беше доказателство за 
злонамереност от страна на вселената?

– Здравей, Филип! – каза тя с глас, в който се таеше 
заплаха.

Филип обаче, който беше свикнал с настроенията 
на сестра си, не се впечатли особено. Той само вдигна 
поглед от колонката с комикси в „Лос Анжелис Таймс“ 
и Попи трябваше да признае, че брат ѝ има хубави 
очи – будни, зелени и с много тъмни мигли. Всъщност 
те бяха единственото нещо, по което близнаците си 
приличаха.

– Здрасти! – отвърна той небрежно и се върна към 
комиксите. Попи не познаваше много деца, които че-
тяха вестници, но Фил определено беше от тях. Също 
като сестра си, Филип беше първокурсник в гимназията 
„Ел Камино“, но за разлика от нея той не само получа-
ваше пълни шестици, но и беше звезда в отбора по фут-
бол, по хокей, а също и по бейзбол. Освен това беше и 
председател на класа и едно от големите удоволствия 
в живота на Попи беше постоянно да му се подиграва, 
защото според нея той беше твърде праволинеен.

Но сега Попи се усмихна широко и сви рамене, из-
оставяйки заплашителния поглед.

– Къде са Клиф и мама?

© Издателство ИБИС © Издателство ИБИС



  10  

Л. ДЖ. СМИТ ТАЕН ВАМПИР

  11  

дини знаеше, че ще се омъжи за него. Това беше една-
та от двете ѝ най-големи амбиции, а другата беше да 
обиколи света. Просто още не му го беше съобщила и 
той все още си мислеше, че харесва момичета с дълги 
крака, салонен маникюр и високи италиански обувки.

– Това нов диск ли е?  – попита тя, за да откъсне 
погледа му от бъдещия му шурей.

Джеймс претегли CD-то с ръка.
– Да, нов е. Етно-техно.
Попи се зарадва.
– Сигурно и тук са включили от онези тувински 

певци*, които пеят на гърло! Изгарям от нетърпение! 
Хайде да отидем да го чуем!

Точно тогава влезе майката на Попи и Филип. Тя 
беше хладна, безупречна блондинка, почти като ге-
роиня на Хичкок, а лицето ѝ изразяваше безусловна 
увереност, че може да се справи с всяка ситуация. На 
излизане от кухнята Попи едва не се блъсна в нея.

– Извинявай! Добро утро!
– Почакай малко! – каза майка ѝ и ловко я хвана 

за края на тениската. – Добро утро, Фил! Добро утро, 
Джеймс! – добави тя.

Филип отвърна на поздрава ѝ, а Джеймс кимна с 
престорена любезност.

– Всички ли са закусили?  – попита госпожа Хил-
гард и когато двете момчета потвърдиха, тя погледна 
дъщеря си. – А ти? – поинтересува се майка ѝ, гледай-
ки я въпросително.

В отговор Попи разклати кутията с конфлейкс и 
госпожа Хилгард въздъхна.

– Защо поне не ги ядеш с мляко?
– Защото така са ми по-вкусни – отсече Попи, но 

когато майка ѝ я побутна леко към хладилника, тя взе 
оттам кутия с нискомаслено мляко.

* Етническа група, която обитава Южен Сибир. – Б. пр.

кестенява коса, изтънчено интелигентно лице и сиви 
очи, които гледаха ту напрегнато, ту хладно. Той без-
спорно беше най-красивото момче в гимназията „Ел 
Камино“, но не това я привличаше към него. Дълбоко 
в душата на Джеймс имаше нещо тайнствено и недос-
тъпно и именно то караше сърцето ѝ да бие лудо и 
кожата ѝ да настръхва.

Филип обаче беше на друго мнение. Щом Джеймс 
влезе, той веднага се наежи и погледът му стана някак 
хладен и суров. Между двете момчета прехвърчаха 
искри на неприязън.

Джеймс се усмихна леко, сякаш реакцията на Фи-
лип му се беше сторила забавна.

– Здравей!
– Здравей! – отвърна Фил, без изобщо да се старае 

да бъде приветлив. На Попи ѝ се струваше, че на него 
ужасно му се иска да я грабне на ръце и да я изнесе 
веднага от стаята. Филип винаги малко прекаляваше, 
когато започнеше да играе ролята на брата защитник. – 
Как са Жаклин и Микаела? – добави той заядливо.

– Нямам никаква представа – отвърна Джеймс след 
кратка пауза.

– Така ли? А, да, вярно, ти обикновено зарязваш 
приятелките си точно преди лятната ваканция. И по 
този начин си развързваш ръцете за нови завоевания, 
прав ли съм?

– Разбира се – отвърна Джеймс невъзмутимо и се 
усмихна.

Филип го изгледа с открита неприязън.
От своя страна, Попи потръпваше от радост: сбо-

гом, Жаклин, сбогом Микаела! Стройните дълги крака 
на Жаклин и привлекателната изпъкнала гръд на Ми-
каела вече бяха в историята и се очертаваше едно пре-
красно лято!

Много хора смятаха връзката на Попи и Джеймс за 
платонична. Но това не беше вярно, защото Попи от го-
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Попи! – Тя чуваше гласа на майка си, но не виж-
даше нищо. Кухненският под беше замъглен от 
танцуващи черни точки.

– Попи, добре ли си? – Сега почувства ръцете на 
майка ѝ да я хващат под мишниците ѝ и да я придър-
жат тревожно. Болката отслабваше и зрението ѝ се 
възвръщаше.

Когато се изправи на крака, Попи видя пред себе 
си Джеймс. Лицето му беше почти безизразно, но тя 
го познаваше достатъчно добре, за да забележи безпо-
койството в очите му. Държеше кутията с мляко, която 
сигурно беше хванал във въздуха. „Забележителни ре-
флекси – мислеше си тя. – Наистина забележителни.“

Филип също стоеше прав.
– Добре ли си? – попита той. – Какво ти стана?
– Не знам – отвърна Попи, сетне се огледа и пов-

дигна смутено рамене. Сега, когато се чувстваше по-
добре, ѝ се искаше да не я гледат така изпитателно. За 
да се справи с болката, трябваше да я игнорира, а не да 
мисли за нея. – Просто онази болка. Мисля, че е гаст-
ро... не знам какво си. Сигурно е от храната.

Майката ѝ нежно я хвана за раменете.
– Попи, това не е гастроентерит. И преди месец пак 

имаше същите болки, помниш ли? Сега по същия на-
чин ли се чувстваш?

Попи се размърда неспокойно. Всъщност, болката 

– Е, какво смятате да правите през първия ден от 
ваканцията? – попита госпожа Хилгард, отклонявайки 
поглед от Джеймс към Попи.

– О, не знам – отвърна момичето, споглеждайки се 
с приятеля си. – Може би ще послушаме малко музика 
или ще се качим в планината? Или ще отидем с колата 
на плажа?

– Каквото кажеш – обади се Джеймс. – Цялото лято 
е пред нас.

И в следващия момент Попи си представи въпрос-
ното лято – знойно, златно и сияйно. То миришеше на 
хлор от басейна и на морска сол. Беше меко като топ-
лата трева под гърба ти. „Цели три месеца – мислеше 
си тя. – Цяла вечност. Три месеца са цяла вечност!“

Странно беше, че мислеше за вечността, когато 
това се случи.

– Можем да обиколим новите магазини – започна 
Попи, когато внезапно я прониза остра болка и дъхът 
ѝ заседна в гърлото.

Ужасен спазъм, който я накара да се свие на две. 
Картонената кутия се изплъзна от пръстите ѝ и пред 
очите ѝ се спусна сива пелена.
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Джеймс влезе и ѝ се усмихна. Това беше усмивка, 
която другите рядко виждаха – не присмехулна и иро-
нична, а мила и малко крива.

– Съжалявам, че се налага да ходя на доктор – каза 
Попи.

– Недей, трябва да отидеш.  – Джеймс я поглед-
на загрижено. – Майка ти е права. Това продължава 
твърде дълго. Отслабнала си, не можеш да спиш през 
нощта...

Попи го погледна изненадано. Тя не беше казала на 
никого, че болката става по-силна през нощта, дори 
и на него. Просто Джеймс имаше таланта да разбира 
някои неща. Сякаш можеше да чете мисли.

– Просто те познавам добре, това е всичко – обясни 
той, хвърляйки ѝ дяволит поглед и сетне разопакова 
диска.

Попи сви рамене, пльосна се на леглото си и устре-
ми поглед към тавана.

– Както и да е, искаше ми се мама да ме остави на 
мира поне един ден от ваканцията – каза тя и прото-
чи шия, гледайки Джеймс замислено.  – Ще ми се да 
имах майка като твоята. Моята винаги се тревожи и се 
опитва да ме „поправи“.

– А на моята не ѝ пука дали съм вкъщи, или не. Кое 
според теб е по-лошо? – отвърна той с кисела усмивка.

– Твоите родителите дори ти разрешават да живееш 
отделно от тях.

– В сграда, която е тяхна. Така им излиза по-евтино, 
защото не се налага да наемат охрана. – Джеймс по-
клати глава и постави диска в уредбата. – Не се оплак-
вай от родителите си, хлапе. В това отношение имаш 
повече късмет от някои хора.

Попи се замисли над думите му, докато дискът 
тръгваше. Двамата с Джеймс харесваха транселек-
тронния ъндърграунд стил, който беше дошъл от Ев-
ропа. Джеймс обичаше и техно ритъма. Попи също си 

никога не си беше отивала. Някак покрай вълнението 
около края на учебната година, тя беше успяла да не ѝ 
обръща внимание и вече почти бе свикнала с нея.

– Ами – поде Попи предпазливо, – да, но...
За госпожа Хилгард обаче това беше достатъчно. 

Тя стисна леко рамото на дъщеря си и тръгна към те-
лефона в кухнята.

– Знам, че не обичаш лекарите, но въпреки това ще 
се обадя на д-р Франклин. Искам да те прегледа. Това 
е нещо, което не можем да пренебрегнем.

– О, мамо, ваканция е...
Майка ѝ закри слушалката с ръка.
– Попи, това не подлежи на обсъждане. Отиди и се 

облечи!
Момичето простена, но знаеше, че няма полза. 

Сетне кимна към Джеймс, който гледаше замислено в 
една точка.

– Нека поне да изслушаме диска, преди да тръгна – 
рече тя.

Той погледна CD-то, сякаш бе забравил за него, и 
остави кутията с мляко на масата. Филип ги последва 
надолу по коридора.

– Хей, приятел, изчакай тук, докато тя се облича!
Джеймс почти не се обърна.
– Гледай си работата, Фил – каза той разсеяно.
– Просто си дръж ръцете долу.
Попи само поклати глава, влизайки в стаята си. Ся-

каш на Джеймс му пукаше дали ще я види съблечена. 
„Де да беше така“, помисли си тя тъжно и извади чифт 
къси панталони от едно чекмедже. Обу ги, продължа-
вайки да клати глава. Джеймс ѝ беше най-добрият при-
ятел, както и тя на него, но той никога не беше показ-
вал дори и най-малко желание да я докосне. Понякога 
дори се чудеше дали изобщо забелязва, че е момиче.

„Е, някой ден ще го накарам да забележи“, помисли 
си тя и го извика през вратата.
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хайно глава и добави:  – Не се тревожи, Попи! Не е 
нищо важно – просто един роднина може да ми дойде 
на гости. Имам предвид, нежелан роднина. – Този път 
усмивката достигна очите му и в тях проблесна пламъ-
че. – Или може би се тревожа за теб.

Попи понечи на шега да подложи думите му на съм-
нение, но вместо това се чу да казва:

– Наистина ли?
Сериозността, с която го каза, очевидно го трогна, 

защото усмивката угасна на лицето му и двамата се 
вгледаха един в друг, забравили иронията и насмеш-
ките, зад които се криеха. Просто всеки се взираше 
в очите на другия. Джеймс изглеждаше нерешителен, 
почти уязвим.

– Попи...
– Да?
Той отвори уста, но после скочи на крака и отиде 

да настрои сто и седемдесет ватовите колони марка 
„Толбой“. Когато се върна, сивите му очи бяха тъмни 
и неразгадаеми.

– Щях да се притеснявам, ако беше наистина болна – 
каза той безгрижно. – Нали затова са приятелите?

Попи въздъхна.
– Правилно! – тъжно отвърна тя и после се усмихна.
– Но ти не си болна – отбеляза Джеймс. – Просто 

трябва да се погрижиш за това. Докторът вероятно ще 
ти даде антибиотици... или ще ти сложи една голяма 
инжекция – добави той хапливо.

– О, млъкни! – каза Попи. Той знаеше, че ужасно я е 
страх от инжекции. Само при мисълта за иглата, която 
се забива в кожата ѝ...

– Майка ти идва – рече Джеймс, поглеждайки към 
вратата, която беше леко открехната. За Попи остана 
загадка как бе чул стъпките ѝ – музиката беше силна, а 
коридорът беше застлан с килим, но след секунда май-
ка ѝ действително отвори вратата.

падаше по него, защото това беше „истинска“ музика, 
сурова и неподправена, създадена от хора, които вяр-
ват в нея. Хора, притежаващи страст, а не пари.

Освен това, етномузиката я караше да се чувства 
като част от големия свят. Допадаше ѝ нейната различ-
ност и екзотика.

Като се замислеше, може би точно заради това ха-
ресваше и Джеймс. Заради неговата чудатост. Тя за-
въртя глава и го погледна, докато странните ритми на 
Бурунди изпълваха стаята.

Познаваше приятеля си по-добре от всеки друг, но 
в него винаги оставаше нещо скрито. Нещо, което ни-
кой не можеше да достигне.

Някои хора го намираха за високомерен, други за 
студен, а трети за безразличен, но Джеймс не беше 
нито едно от тези неща. Той беше просто странен. 
Много по-различен от всички други в училище. От 
време на време ѝ се струваше, че ей сега ще проникне 
в тайната му, но всеки път тя ѝ се изплъзваше. А на 
няколко пъти, особено късно през нощта, когато слу-
шаха музика или съзерцаваха океана, бе почувствала, 
че той сам иска да ѝ я разкрие.

Тъй или иначе, Попи вярваше, че ако приятелят ѝ 
намереше за нужно да ѝ разкрие душата си, той щеше 
да ѝ каже нещо важно и прекрасно, а ефектът от него 
щеше да бъде толкова шокиращ, колкото ако я загово-
реше улична котка.

Точно сега тя гледаше Джеймс, неговия идеално из-
ваян профил и кафявите къдрици на челото му и си 
помисли, че изглежда тъжен.

– Джейми, какво има? Да не се е случило нещо у 
вас? – Попи беше единственият човек на света, на ко-
гото беше позволено да го нарича Джейми. Жаклин и 
Микаела дори и не бяха опитали.

– Какво да се е случило у нас? – отвърна той с ус-
мивка, която не стигна до очите му. Сетне тръсна не-
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Напоследък няма апетит и е загубила тегло. Жлъчният 
ѝ мехур се усеща при допир – което означава, че се е 
уголемил. Това са симптоми, които могат да се появят 
при много заболявания и бих искал да направим една 
ехография, която ще изясни донякъде нещата.

Попи си отдъхна. Не можеше да си спомни какво 
точно е жлъчен мехур, но беше убедена, че не ѝ е ну-
жен. Изключено беше орган с такова смешно име да е 
особено важен. Доктор Франклин продължи да гово-
ри за панкреаси, панкреатити и уголемени черни дро-
бове, а майката на Попи кимаше разбиращо. Самата 
Попи не разбираше нищо, но паниката поне си беше 
отишла. Сякаш черната яма беше добре зарита и вече 
нямаше и следа от нея.

– Можете да направите ехографията в детската бол-
ница, от другата страна на улицата – говореше доктор 
Франклин. – И после пак ще дойдете тук, когато е го-
това.

Майката на Попи кимаше спокойно, уверено и се-
риозно. Също като Фил. Или като Клиф. Да, разбира 
се, ще се погрижим за това.

Попи, на свой ред, се почувства малко по-значима. 
Не познаваше друг, който да е бил в болница за из-
следвания.

Госпожа Хилгард разроши леко косата ѝ на излиза-
не от кабинета на доктор Франклин.

– Е, Попет, какво ще правим сега с теб?
Дъщеря ѝ се усмихна дяволито, вече напълно заб-

равила паниката от по-рано.
– Може да ме оперират и да ми остане красив бе-

лег – каза тя, за да развесели малко майка си.
– Да се надяваме, че няма да се стигне дотам – от-

върна майка ѝ, която не изглеждаше ни най-малко раз-
веселена.

Детската клиника „Сюзън Дж. Монтефортe“ се 
оказа внушителна сива сграда, чиято мрачност беше 

– Хайде, миличка – подкани я тя. – Доктор Фран-
клин каза да отидем направо. Съжалявам, Джеймс, но 
ще трябва да я заведа на лекар.

– Няма нищо. Ще намина пак следобед.
Попи достойно прие поражението си и позволи на 

майка си да я помъкне към гаража, без да обръща вни-
мание на Джеймс, който ѝ правеше смешни гримаси, 
имитирайки нещастен пациент в очакване на голяма 
инжекция.

Час по-късно момичето лежеше на кушетката на 
доктор Франклин и гледаше дискретно настрани, дока-
то той внимателно опипваше корема ѝ. Доктор Фран-
клин беше висок, слаб и напомняше донякъде на про-
винциален лекар. Човек, на когото можеш изцяло да се 
довериш.

– Тук ли е болката? – попита той.
– Да, но сякаш стига до гърба ми. Сигурно съм раз-

тегнала някой мускул там...
Внимателните изучаващи пръсти отново тръгнаха 

и после спряха. Изражението на доктор Франклин се 
промени. И в следващия момент Попи някак разбра, 
че не беше разтегнат мускул, нито разстроен стомах. 
Случило се беше нещо сериозно и животът ѝ щеше да 
се промени завинаги.

Накрая доктор Франклин каза:
– Знаете ли, искам да направя някои изследвания.
Гласът му беше сух и замислен, но въпреки това 

Попи я обзе паника. Не можеше да обясни чувствата 
си, но изведнъж я скова ужасяващ страх, сякаш някак-
ва черна яма зейна пред краката ѝ.

– Защо? – обърна се майка ѝ към доктора.
– Ами...  – Доктор Франклин се усмихна, намести 

очилата си и почука с два пръста по кушетката. – Прос-
то, за да изключим някои възможности, нищо повече. 
Попи казва, че чувства болка в горната част на стома-
ха си, която отива към гърба и се усилва през нощта. 
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та, в който Попи ги забеляза, те го бяха наобиколили 
на игрището като хрътки лисица.

Още от петгодишна тя имаше страховито дясно 
кроше. Без да се поколебае нито за миг, Попи се хвър-
ли към групата, вършеейки с ръце и ритайки с крака, 
докато големите момчета не бяха обърнати в бягство. 
Сетне се обърна към Джеймс и каза:

– Искаш ли да бъдем приятели?
След кратко колебание той кимна срамежливо и 

още тогава тя забеляза особената му крива усмивка.
Но Попи скоро научи, че новият ѝ приятел си има 

своите малки странности. Когато гущерът, който жи-
вееше в училището, умря, той го взе спокойно в ръце-
те си и предложи на Попи да го подържи малко. Учите-
лят изпадна в ужас.

Джеймс знаеше също къде може да бъдат намере-
ни умрели животни – беше ѝ показал един изоставен 
парцел земя, където сред избуялата суха трева лежаха 
труповете на няколко мъртви заека. Той обаче възпри-
емаше всичко това като нещо съвсем нормално.

Когато Джеймс порасна, големите деца спряха да 
се заяждат с него. Той стана висок колкото тях и из-
ненадващо силен и бърз. И си спечели репутацията на 
кораво и опасно момче. А когато се ядосаше, в сивите 
му очи проблясваше нещо почти страховито.

Но никога не се сърдеше на Попи. Двамата оста-
наха най-добри приятели през всичките тези години. 
Когато влязоха в гимназията, той започна да си има 
гаджета – всички момичета в училището го желаеха, – 
но не се задържаше с никоя за дълго. И никога не им 
се доверяваше напълно. За тях той беше загадъчното 
лошо момче. Единствено Попи виждаше другата му 
страна – неговата уязвимост и доброта.

– Готово  – каза лаборантката и Попи се стресна, 
връщайки се към действителността.  – Да избършем 
този гел.

донякъде смекчена от лъкатушните ѝ извивки и огром-
ните витражи. Попи се загледа замислено в един ма-
газин за подаръци, докато минаваха покрай него. Тук 
продаваха плюшени играчки и от онези танцуващи по 
стълбите пружини, които възрастните можеха да ку-
пят за малките пациенти в последния момент, преди да 
влязат в болницата.

* * *

От магазина излезе момиче, малко по-голямо 
от Попи, може би на седемнайсет или осемнайсет 
години. Беше красиво, добре гримирано и с хуба-
ва цветна кърпа на главата, която обаче не скрива-
ше факта, че нямаше коса. Изглеждаше щастливо и 
жизнерадостно и обеците му подскачаха весело под 
кърпата, но въпреки това Попи внезапно се изпълни 
със съчувствие.

Съчувствие и... страх. Това момиче беше действи-
телно болно. Но нали за това бяха и болниците – за 
да лекуват тежко болните хора. Изведнъж на Попи ѝ 
се прииска да свърши колкото се може по-бързо с из-
следванията и да се махне оттук.

Ехографията не беше болезнена, но се оказа мал-
ко неприятна. Една лаборантка нанесе върху корема 
ѝ нещо като гел и прокара над него хладния скенер, 
който с помощта на звукови вълни започна да прави 
снимки на вътрешностите ѝ. Неочаквано Попи се уло-
ви, че мислите ѝ непрекъснато се връщат към хубаво-
то момиче без коса.

За да се разсее, се опита да мисли за Джеймс. И по 
някаква причина в ума ѝ изплува денят, когато за пър-
ви път го беше видяла в детската градина. Той беше 
слабичко бледо момче с големи сиви очи и нещо неу-
ловимо и странно в него, което веднага накара по-го-
лемите момчета да започнат да го тормозят. В момен-
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слила и 2) Беше болна от нещо страшно и трябваше да 
премине през ужасно лечение, за да се оправи. Дъл-
боката черна яма и затрупаната яма. Когато тя беше 
зарита, всичките ѝ опасения ѝ се струваха смехотвор-
ни и мелодраматични. Но когато зейнеше пред нея, се 
чувстваше така, сякаш животът ѝ преди е бил само сън 
и тя чак сега се сблъсква с жестоката реалност.

„Само ако можех да се обадя на Джеймс“, помисли 
си тя.

Най-накрая чу гласа на сестрата:
– Попи, заповядай!
Кабинетът на доктор Франклин беше облицован с 

дърво, а по стените висяха удостоверения и дипломи. 
Момичето седна на един кожен стол и се опита да не 
се взира прекалено изпитателно в лицето на майка си.

Майка ѝ изглеждаше... твърде спокойна. Самообла-
данието ѝ прикриваше някакво вътрешно напрежение. 
Усмихваше се, но някак несигурно.

„О, боже – помисли си Попи. – Значи все пак е нещо 
лошо.“

– Така... няма причина за паника – каза докторът и 
Попи на мига се паникьоса. Дланите ѝ залепнаха за 
облегалките на кожения стол.

– В ехограмата се появи нещо, което е малко необи-
чайно, и бих искал да направя още няколко изследва-
ния – каза лекарят със спокоен и премерен тон. – Едно 
от тях изисква да не си яла нищо от полунощ на пре-
дишния ден, но майка ти ми каза, че днес и без това не 
си закусвала.

Попи отговори механично:
– Изядох една люспа от корнфлейкс.
– Само една? Е, мисля, че спокойно можем да при-

емем това за пълно гладуване. В такъв случай ще на-
правим изследванията още днес и смятам, че е най-до-
бре да те приемем в болницата. И така, изследвания-
та се казват CAT и ERCP. Но целите названия дори и 

– Какво се вижда тук? – попита Попи, поглеждайки 
към монитора.

– О, твоят доктор ще ти каже всичко. Рентгенологът 
ще разчете резултатите и ще ги изпрати в кабинета на 
лекаря ти.

Гласът на лаборантката беше толкова безизразен, 
че Попи я погледна подозрително.

Докато чакаха отново пред кабинета на доктор 
Франклин, тя се въртеше на стола си, а майка ѝ пре-
листваше стари списания. Когато сестрата каза: „Гос-
пожа Хилгард“, и двете се изправиха.

– Ъ-ъ... не, не – каза сестрата смутено. – Госпожо 
Хилгард, докторът иска да поговори с вас насаме за 
минутка.

Попи и майка ѝ се спогледаха. След това майка ѝ 
остави списанието „Пийпъл“ на масичката и последва 
сестрата.

Попи остана да се взира след нея.
Какво означаваше това? Доктор Франклин никога 

по-рано не беше правил това.
Момичето усещаше как сърцето му бие силно. Не 

бързо, а силно. Бум... бум... бум... Ударите разтърсва-
ха гърдите ѝ отвътре. Чувстваше се замаяна и някак 
странно, сякаш сънуваше.

„Недей да мислиш за това! Сигурно не е нищо се-
риозно. Прочети едно списание.“ Но пръстите ѝ като 
че ли не я слушаха. Когато най-накрая отвори списа-
нието, погледът ѝ започна да бяга по редовете, без ду-
мите да стигат до съзнанието ѝ.

„За какво говорят там вътре? Защо се бавят толко-
ва...“

Минутите се нижеха една след друга и докато Попи 
чакаше, умът ѝ се мяташе между две възможни обяс-
нения:

1) Нямаше нищо сериозно и майка ѝ всеки момент 
щеше да излезе и да се разсмее, че дори си го е поми-
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– И какво по-точно ми има според него?
Майка ѝ не отговори веднага. Остана загледана в 

куфара и накрая каза:
– Не е сигурен, че ти има нещо.
– А какво подозира? Все пак допуска нещо, нали? 

Говореше за панкреаса ми и значи смята, че нещо не е 
наред с него. Мислех, че преглежда жлъчния ми мехур, 
или както там се казваше. Нямах никаква представа, 
че панкреасът ми има нещо общо с...

– Скъпа! – Майка ѝ я прегърна и Попи почувства, 
че е развълнувана, виждайки я да си поема дълбоко 
въздух.

– Просто искам да знам истината. Искам да знам 
какво става. Тялото си е мое и имам право да знам за 
какво ще ме изследват, нали така?

Тирадата ѝ беше смела, но само на думи, защото в 
действителност Попи се нуждаеше от утеха, искаше ѝ 
се майка ѝ да ѝ каже, че доктор Франклин подозира ня-
какво съвсем обикновено заболяване и че най-лошото 
не е чак толкова лошо. Но надеждите ѝ не се сбъднаха.

– Да, имаш право да знаеш.  – Майка ѝ въздъхна 
дълбоко и заговори бавно: – Попи, твоя панкреас при-
тесняваше доктор Франклин от самото начало. Въпро-
сът е там, че в него се настъпили изменения, които са 
повлияли на други органи като жлъчния мехур и чер-
ния дроб. Когато забеляза тези промени, той реши да 
направи ехограма.

Попи преглътна с усилие.
– И ехограмата е показала нещо лошо, нали? Колко 

лошо?
– Попи, това са само предварителни...  – Майка ѝ 

я погледна в очите и въздъхна, а сетне неохотно про-
дължи: – Ехограмата показа, че може би има нещо в 
панкреаса ти. Нещо, чието място не е там. Ето защо 
доктор Франклин иска да направим останалите изслед-
вания, които ще изяснят нещата. Но...

аз не мога да произнеса – рече той и се усмихна, но 
Попи не реагира. – Не са никак страшни – добави меко 
доктор Франклин. – CAT е нещо като рентген. А при 
ERCP една тръба се спуска през гърлото към стомаха, 
за да се стигне до панкреаса. И след това инжектираме 
в тръбата течност, която се вижда на рентгена...

Устните на доктор Франклин продължиха да се дви-
жат, но Попи вече не чуваше думите му. Не си спом-
няше кога за последен път се беше чувствала толкова 
изплашена.

„Аз само се пошегувах за красивия белег – мисле-
ше си тя. – Не искам сериозно заболяване. Не искам 
да ходя в болница и не искам някакви тръби да влизат 
в гърлото ми.“

Момичето погледна майка си умоляващо. Тя хвана 
ръката ѝ.

– Няма нищо, миличка. Ще отидем вкъщи да при-
готвим някои неща и после ще се върнем.

– Днес ли трябва да вляза в болницата?
– Мисля, че така е най-добре – отговори д-р Фран-

клин.
Попи стисна ръката на майка си по-силно. Главата 

ѝ беше пълна със звънтяща пустота.
На излизане от кабинета госпожа Хилгард каза:
– Благодаря ти, Оуен!
Попи никога по-рано не беше чувала майка си да се 

обръща към доктор Франклин на малко име. Но не по-
пита защо. Не каза нищо, докато излизаха от сградата 
и се качваха в колата. На път за вкъщи майка ѝ започ-
на да бъбри за всякакви обикновени неща със споко-
ен, безгрижен глас, а Попи се стараеше да ѝ отговаря. 
Преструваше се, че всичко е наред, но в същото време 
сърцето ѝ се беше свило в ужасно предчувствие.

Едва когато се качиха в стаята ѝ и започнаха да сла-
гат криминални романи и памучни пижами в един ма-
лък куфар, Попи простичко зададе въпроса:
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3

Единственото, за което Попи можеше да мисли, 
беше красивото момиче без коса пред магазина 
за подаръци.

Рак.
– Но... те могат да го излекуват, нали? – каза тя и 

дори в собствените ѝ уши думите ѝ прозвучаха детин-
ски.  – Искам да кажа, че ако се налага, могат да ми 
извадят панкреаса...

– О, скъпа, разбира се. – Госпожа Хилгард взе Попи 
в прегръдките си. – Ако се окаже, че ти има нещо, обе-
щавам ти, че ще направим всичко необходимо, за да те 
излекуваме. Готова съм да отида на края на света, за да 
се чувстваш добре. Знаеш това. Но на този етап дори 
не знаем дали ти има нещо. Доктор Франклин каза, че 
туморът на панкреаса се появява изключително рядко 
при деца на твоята възраст. Изключително рядко. Така 
че по-добре да не се тревожим за разни неща, преди да 
се налага.

Попи се поотпусна малко. Черната яма отново беше 
зарита, но въпреки това беше наблизо и тя чувстваше 
студа, който вееше от нея.

– Трябва да се обадя на Джеймс.
Майка ѝ кимна.
– Добре, но побързай.
Попи стискаше палци, докато набираше номера му. 

„Моля те, вдигни телефона, моля те, вдигни телефона“, 

– Нещо, което не трябва да е там? Имаш предвид... 
нещо като тумор? Или като... рак?

Колко трудно беше да изрече тези думи.
Майка ѝ кимна веднъж.
– Да, като рак.
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Попи остави слушалката, чувствайки се съвършено 
опустошена. Майка ѝ стоеше на вратата.

– Хайде, Попи. Да тръгваме.

Джеймс седеше неподвижно, гледайки към телефо-
на, без да го вижда.

Попи беше изплашена и той по никакъв начин не 
можеше да ѝ помогне. Нямаше талант да утешава хо-
рата. Това просто не беше в природата му, мислеше си 
той мрачно. За да носиш утеха на другите, беше необ-
ходимо да вярваш в доброто. Но Джеймс познаваше 
света твърде добре, за да храни някакви илюзии.

Но затова пък можеше да борави със студените фак-
ти. Изблъсквайки настрана купчината от всевъзможни 
вещи, той отвори лаптопа си и влезе в Интернет.

Няколко минути по-късно намери сайта на Национал-
ния онкологичен институт. Първият раздел, към който 
се насочи, беше „Рак на панкреаса. За пациенти.“ Пре-
гледа го набързо. Там се обясняваше какво представлява 
панкреасът, етапите на болестта, лечението. Засега нищо 
особено драматично. Но сетне отвори файла за лекари и 
още първото изречение го накара да се парализира.

Ракът на екзокринния панкреас на практика е 
рядко лечим.

Очите му започнаха да бягат надолу по редовете. 
Нисък процент на възстановяване... метастази... 
лоши резултати при лечение с химиотерапия, радио-
терапия и хирургия... болка...

Болка! Попи беше смело момиче, но постоянната 
болка щеше да я сломи. Особено ако прогнозите за из-
хода от лечението бяха лоши.

Той вдигна очи към началото на статията. По-малко 
от три процента от пациентите успяваха да се излеку-
ват. А когато болестта беше в напреднал стадий, про-
центът падаше под единица.

мислеше си Попи. И този път Джеймс действително си 
беше вкъщи. Веднага, щом чу гласа ѝ, той попита:

– Какво стана?
– Нищо... всичко е наред. Тоест, може би... – В след-

ващия момент Попи чу собствения си истеричен смях, 
който едва ли можеше да бъде наречен и смях.

– Какво се е случило? – прекъсна я Джеймс рязко. – 
Да не си се скарала с Клиф?

– Не. Клиф е в офиса си. А аз отивам в болницата.
– Защо?
– Смятат, че може да имам рак.
След като произнесе ужасната дума, Попи почув-

ства потресаваща лекота. И отново се разсмя.
От другия край на линията дойде гробно мълчание.
– Ало?
– Да, тук съм – каза Джеймс. И сетне добави: – Ид-

вам веднага.
– Не, няма смисъл. Аз тъкмо тръгвах. – Попи по-

чака да ѝ кажа, че ще я навести в болницата, но той не 
го направи. – Джеймс... може ли да те помоля за нещо. 
Ще проучиш ли каквото можеш за рака на панкреаса? 
Просто за всеки случай.

– Това ли е каквото смятат, че имаш?
– Не знаят със сигурност. Ще ми правят някакви 

изследвания и само се надявам да не използват инжек-
ции. – Попи отново се разсмя, макар да ѝ прималяваше 
от страх. Искаше ѝ се Джеймс да ѝ каже нещо утеши-
телно.

– Ще видя какво мога да намеря в Интернет. – Гла-
сът му прозвуча сухо и почти безизразно.

– И ще ми кажеш какво си научил по-късно... Пред-
полагам, че ще ти позволят да ми се обадиш в болни-
цата.

– Да.
– Добре. Трябва да тръгвам. Мама ме чака.
– Пази се.
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на мозъка. Познаваше характерната мъртвешка блед-
ност на свежия труп. Матовият оттенък, който очите 
придобиваха, и сивкавата пелена, която падаше над 
тях. И след това тялото започваше да се смалява.

Но Попи и без това беше толкова мъничка. Джеймс 
винаги се беше страхувал да не я нарани. Тя беше тол-
кова крехка, а той можеше да представлява опасност 
и за много по-силни от нея, ако не внимаваше. Това 
беше и една от причините винаги да запазва известна 
дистанция между тях.

Една от причините. Но не и главната.
Основната причина беше нещо, което не можеше да 

изрече, дори и пред себе си. Тя го изправяше пред пра-
га на забраненото. Сблъскваше го с правила, които му 
бяха дълбоко внушени още с раждането му.

Никой от Нощните хора не можеше да се влюбва в 
смъртен. Наказанието за престъпването на този закон 
беше смърт.

Но сега всичко това нямаше значение. Той знаеше 
какво трябва да направи. И къде трябва да отиде.

Съвършено спокоен, Джеймс излезе от Интернет. 
Сетне стана, сложи си черните очила и излезе под без-
милостното юнско слънце, затръшвайки вратата след 
себе си.

* * *

Попи огледа безрадостно болничната си стая. Тя не 
беше толкова ужасна, освен че беше доста студена, но тук 
все пак беше болница. Това беше истината, изкусно мас-
кирана с розово-сините завеси на прозореца, телевизора 
на стената и обедното меню, украсено с герои от анима-
ционни филми. Това беше място, в което нямаше как да 
попаднеш, освен ако не си много тежко болен.

„О, хайде стига – каза си тя. – Стегни се малко. Как-
во се случи с твоя „попитивен“ поглед към живота? 
Къде е твоята покровителка Мери Попинс?“

Трябваше да има и още информация. Джеймс про-
дължи да рови в Интернет и намери още няколко ста-
тии във вестници и медицински журнали. Там нещата 
изглеждаха още по-страшни, отколкото в сайта на На-
ционалния онкологичен институт.

По данни на специалистите, повечето пациенти 
умират и при това бързо... Ракът на панкреаса обик-
новено е невъзможен за опериране, развива се мно-
го бързо и е омаломощаващо болезнен... Средната 
продължителност на живота на болните, в случай 
че болестта не прогресира, е между три седмици и 
три месеца...

Между три седмици и три месеца.
Джеймс се взираше в екрана на лаптопа. Чувстваше 

някакво стягане в гърдите и гърлото си. Пред очите му 
плуваха черни точки. Опита се да се овладее, казвайки 
си, че нищо още не е сигурно. На Попи щяха да ѝ пра-
вят изследвания. И това не означаваше, че има рак.

Но всички тези мисли кънтяха на кухо в ума му. Той 
знаеше от известно време, че нещо не е наред с Попи. 
Като че ли нещо я ядеше от вътре. Беше почувствал, че 
вътрешните ритми на организма ѝ са смутени. Освен 
това не спеше добре. И болката... Знаеше, че тя я измъч-
ва, но нямаше представа колко сериозно е положението.

„Попи също е наясно – мислеше си той. – Дълбо-
ко в себе си тя знае, че с нея се случва нещо ужасно, 
защото в противен случай не би ме помолила да търся 
допълнителна информация. Но какво очаква от мен – 
да вляза в болничната ѝ стая и да ѝ кажа, че ѝ остават 
още няколко месеца? Или трябва да стоя там и спокой-
но да гледам как страда?“

Устните му се разтеглиха леко, откривайки зъбите 
му. Това не беше усмивка, а по-скоро свирепа грима-
са. За седемнайсет години той бе видял много смърт. 
Знаеше какво се случва от момента, в който дишането 
спре, до момента, в който настъпва истинската смърт 
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– Аз съм, Улф – каза Джеймс, устоявайки на изку-
шението да отвори вратата с ритник. „Върколаци – по-
мисли си той. – Защо винаги са толкова ревниви към 
всеки, който навлиза в територията им?“

Вратата се отвори точно толкова, колкото да го 
пропусне, и след това мършавото момче погледна по-
дозрително навън, преди да я затвори.

– Засега няма други нашественици  – подхвърли 
Джеймс през рамо.

Помещението, в което влезе, напомняше за кафе-
не – полумрак, малки кръгли маси, наблъскани една до 
друга, и дървени столове около тях. Там седяха някол-
ко тийнейджъри, а в дъното на заведението две момче-
та играеха билярд.

Джеймс тръгна към една от масите, на която се-
деше момиче, свали черните си очила и се настани 
срещу нея.

– Здравей, Жизел.
Момичето вдигна глава. Тя имаше тъмна коса и 

сини очи. Продълговати загадъчни очи, сякаш очерта-
ни със син туш в древноегипетски стил.

Приличаше на вещица, което не беше случайно.
– Джеймс, липсваше ми. – Гласът ѝ беше мек и леко 

дрезгав. – Как вървят нещата? – Тя заслони с длани не-
запалената свещ на масата и направи бързо движение, 
сякаш пускаше на свобода невидима птица. В момен-
та, в който отдръпна ръцете си, фитилът на свещта се 
запали и лумна ярък пламък.

– Неотразим, както винаги – каза тя, наблюдавайки 
го усмихната под танцуващата златна светлина.

– Същото може да се каже и за теб. Но честно каза-
но, дойдох тук по работа.

Тя повдигна леко вежди.
– А кога е било иначе?
– Сега е различно. Исках да те помоля за... профе-

сионална помощ.

„О, боже, аз даже съм можела и да се шегувам“, 
продължи да си мисли тя, установявайки, че се ус-
михва едва-едва. И сестрите тук бяха много мили, а 
леглото ѝ беше направо невероятно. То имаше копчета 
отстрани, с които можеше да го накараш да се накланя 
по най-различни начини.

Майка ѝ влезе в стаята, докато Попи си играеше с 
него.

– Обадих се на Клиф, ще дойде по-късно. А ти по-до-
бре се преоблечи, за да бъдеш готова за изследванията.

Попи погледна синьо-бялата раирана болнична 
нощница и почувства мъчителен спазъм, който запо-
чна от стомаха ѝ и стигна чак до гърба ѝ. И някакъв 
глас дълбоко в нея като че ли каза: „О, господи, още 
не. Никога няма да бъда готова.“

Джеймс спря своята интегра на паркинга на Фери 
Стрийт близо до Стонъм. Туристите, които посещава-
ха Лос Анжелис, избягваха тази част на града.

Сградата беше стара и грохнала. Няколкото мага-
зина на долния етаж пустееха, а счупените им витрини 
бяха закрити с картон. Графити покриваха белещата 
се боя на тухлите от сгуробетон.

Даже смогът тук беше по-тежък, отколкото друга-
де, а въздухът беше жълтеникав и гъст. Като отровно 
изпарение той помрачаваше дори и най-яркия ден и 
всичко наоколо изглеждаше нереално и зловещо.

Джеймс заобиколи сградата и там, сред много-
бройните входове на товарните рампи, имаше една 
врата, която не беше белязана с графити. Вместо 
табела с думи на нея имаше просто изображение на 
черно цвете.

Черен ирис.
Джеймс почука. Вратата се открехна няколко сан-

тиметра и един мършав малчуган със смачкана тениска 
надникна отвътре с мъничките си блестящи очички.
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Продълговатите сини очи се взираха изпитателно 
в лицето му.

– Сигурен ли си, че вече не си нарушил някои за-
кони? – И когато Джеймс я погледна с недоумение, тя 
добави: – Сигурен ли си, че не си влюбен в нея?

Джеймс отговори на прямия ѝ поглед и каза тихо и 
заплашително:

– Не говори такива неща, ако не искаш неприят-
ности.

Жизел погледна настрани, играейки си с пръстена 
си. Пламъкът на свещта трепна и изгасна.

– Джеймс, познавам те отдавна  – каза тя, без да 
вдига очи. – Не искам да ти навличам неприятности. 
Вярвам ти, че не си нарушил никакви закони... но ми-
сля, че и за двама ни ще бъде по-добре да забравим 
този разговор. Просто си излез сега и аз ще се престо-
ря, че никога не сме го водили.

– А магията?
– Няма никакви магии. А дори и да имаше, пак ня-

маше да ти помогна. Просто си върви.
Джеймс излезе от кафенето.
Оставаше една последна възможност. Потегли с ко-

лата към Брентууд – квартал, който се различаваше от 
този, който напускаше, колкото диамант от парче въг-
лен. Паркира под навес за коли пред причудлива тух-
лена къща с фонтан. Пурпурен бръшлян се катереше 
по стените към покрив, покрит с испански керемиди.

Джеймс влезе под арката в двора и се спря пред вра-
та, на която имаше табела със златни букви: Джаспър Р. 
Расмусен, доктор по медицина. Баща му беше психолог.

Преди да успее да протегне ръка към дръжката, 
вратата се отвори и насреща му излезе жена – типична 
клиентка на баща му, на четирийсет и няколко години, 
очевидно богата, облечена в дизайнерски спортен кос-
тюм и сандали на висок ток.

Изглеждаше замаяна и сънлива, а на шията ѝ има-

Тя разпери изящните си ръце и седефените ѝ нокти 
проблеснаха под светлината на свещта. На показалеца 
си имаше пръстен с черна далия.

– Моите сили са на твое разположение. Има ли ня-
кой, който трябва да бъде прокълнат? Или искаш да 
привлечеш към себе си късмет и успех? Знам, че не ти 
е нужна магия за любов.

– Нужна ми е магия за изцеляване на болест. Не 
знам дали е необходимо нещо специално за конкрет-
ната болест, или ще бъде достатъчно да се направи ня-
какво общо заклинание за здраве...

– Джеймс. – Тя се разсмя лениво, сложи длан върху 
ръката му и го помилва леко. – Никога не съм те виж-
дала такъв.

Жизел беше права. Никога досега не му се беше 
случвало да изгуби контрол до такава степен. Той се 
бореше с вълнението си, опитвайки се да си наложи 
съвършено спокойствие.

– За каква болест говорим? – попита Жизел, когато 
той продължи да мълчи.

– За рак.
Тя отметна глава назад и се разсмя.
– Искаш да ми кажеш, че твоят вид боледува от рак? 

Не ти вярвам. Каквото и да ми разправяш, няма да ме убе-
диш, че вампирите лàмия боледуват от човешки болести.

Това беше моментът, от който Джеймс се боеше.
– Съществото, за което ти говоря, не е от нашия 

вид – каза той тихо. – Нито е от твоя. Тя е обикновено 
смъртно момиче.

Усмивката изчезна от лицето на Жизел и когато за-
говори, гласът ѝ вече не беше ленив и дрезгав:

– Искаш да кажеш, че не е от нашия свят? Сган? Да 
не си полудял, Джеймс?

– Тя не знае нищо за мен или за Нощния свят. Ня-
мам намерение да нарушавам никакви закони. Просто 
искам тя да е добре.
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– Това е много жалко.  – Отново в гласа на баща 
му нямаше нищо друго освен лека изненада. Изведнъж 
Джеймс се досети за причината. Той не беше изнена-
дан, че Попи е болна, а че синът му си е направил тру-
да да дойде при него, за да му съобщи това.

– Татко, ако тя има рак, това означава, че умира. 
Нима това ти е абсолютно безразлично?

Доктор Расмусен сплете пръсти и устреми поглед 
към яркочервения блясък на махагоновото си писали-
ще. Накрая заговори бавно и спокойно:

– Джеймс, вече сме говорили за това. Знаеш, че аз и 
майка ти се безпокояхме заради близостта ти с Попи. 
Ти... прекалено много се привърза към нея.

Джеймс почувства, че го обзема студена ярост.
– Имаш предвид както се привързах към госпожица 

Ема ли?
Баща му дори не трепна.
– Нещо такова.
Джеймс се опита да прогони спомените, които нахлу-

ха в ума му. Не можеше да мисли за госпожица Ема сега. 
Моментът налагаше да бъде абсолютно безстрастен и 
хладен. Това беше единственият начин да убеди баща си.

– Татко, опитвам се да ти кажа, че познавам Попи 
почти откакто се помня. Тя ми е нужна.

– И за какво по-точно? Доколкото знам, не и за оно-
ва, за което би следвало. Никога не си се хранил от 
нея, нали?

Джеймс преглътна, възпирайки пристъпа на гадене. 
Да се храни от Попи? Да я използва по такъв начин? 
Дори мисълта за това го хвърляше в ужас.

– Татко, тя ми е приятелка – рече той, отказвайки 
се от всякаква претенция за обективност.  – Не мога 
да гледам как страда. Не мога! Трябва да ѝ помогна по 
някакъв начин.

Лицето на баща му се проясни.
– Разбирам те.

ше две миниатюрни и бързо зарастващи следи от 
убождания.

Джеймс влезе в кабинета. Отпред имаше приемна, 
но не и секретарка. Отвътре се чуваше музика на Мо-
царт. Джеймс почука на вратата.

– Татко?
Вратата се отвори и през пролуката се видя фигура-

та на красив мъж с тъмна коса. Той носеше съвършено 
ушит сив костюм и риза с френски ръкавели. Всичко 
в него говореше за сила и целеустременост. Но не и 
топлина.

– Какво има, Джеймс? – попита той със същия глас, 
с който говореше и на клиентите си – дълбок, дискре-
тен и самоуверен.

– Имаш ли минута?
Баща му погледна своя „Ролекс“.
– Всъщност следващият ми пациент трябва да дой-

де след половин час.
– Трябва да поговоря за нещо с теб.
Баща му го погледна изпитателно и махна с ръка по 

посока на едно меко кресло. Джеймс се настани удобно 
на него, но веднага след това установи, че инстинктивно 
се навежда напред, опитвайки се да седне на края му.

– Какво ти се върти в главата?
Джеймс затърси правилните думи. Всичко зависе-

ше от това дали ще накара баща си да разбере. Но кои 
бяха правилните думи? Най-накрая реши да кара без 
заобикалки.

– Става въпрос за Попи. Тя е болна от известно 
време и сега смятат, че има рак.

На лицето на доктор Расмусен се изписа изненада.
– Съжалявам да чуя това. – Но в гласа му нямаше 

съчувствие.
– И при това ракът ѝ е много лош. Той е изключи-

телно болезнен и вероятността да се излекува е едно 
на сто.
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Попи се взираше без апетит в обедния поднос с 
пилешки филенца и пържени картофи, когато в 
стаята влезе доктор Франклин.

Изследванията бяха приключили. Първото, CAT, 
не беше толкова страшно, макар и клаустрофобич-
но, но второто, ERCP, беше направо ужасно. Попи 
сякаш още чувстваше тръбата в гърлото си, когато 
преглъщаше.

– Нима се отказваш от тази чудесна болнична хра-
на? – пошегува се доктор Франклин. Попи успя да му 
се усмихне. Той продължи да говори за съвършено 
невинни неща. Не спомена нищо за резултатите от из-
следванията и Попи нямаше никаква представа кога се 
очаква да са готови. Тя обаче подозираше, че доктор 
Франклин премълчава нещо. Нежният начин, по който 
потупа крака ѝ под одеалото, и сенките около очите му 
вероятно вещаеха нещо лошо...

И когато най-накрая предложи нехайно на майката 
на Попи „да се поразходят малко надолу по коридора“, 
подозренията ѝ се превърнаха в увереност.

„Иска да ѝ каже резултатите – мислеше си тя. – Те 
вече са дошли, но той не иска аз да ги чуя.“

И в следващия момент Попи вече имаше план. Тя се 
прозя и каза:

– Върви, мамо. На мен и без това малко ми се спи. – 
Сетне отпусна глава на възглавницата и затвори очи.

Смаян от думите му, Джеймс почувства дълбоко 
облекчение.

– Наистина ли?
– Джеймс, понякога ние не можем да удържаме 

чувството си на... състрадание към човешките съще-
ства. Аз, по принцип, не бих поощрявал това, но ти 
познаваш Попи отдавна. На теб ти е мъчно за нея и ако 
искаш да сложиш край на страданията ѝ, да, в такъв 
случай те разбирам.

Облекчението, което Джеймс бе почувствал, изчез-
на като дим. Той се вгледа в баща си и сетне промълви:

– Убийство от милост? Мислех, че Старейшините 
са наложи забрана над убийствата в този район.

– Просто бъди разумно дискретен. Ако нищо не 
буди подозрение, ние всички ще си затворим очите. 
И няма да има причина да се допитваме до Старей-
шините.

Джеймс чувстваше в устата си метален вкус. Той 
стана и се разсмя кратко.

– Благодаря ти, татко. Наистина ми помогна.
Баща му като че ли не долови сарказма му.
– Няма защо, Джеймс. А между другото, как са не-

щата вкъщи?
– Всичко е наред – отвърна Джеймс равнодушно.
– А в училище?
– Училището свърши – каза Джеймс и излезе от ка-

бинета.
Той се спря на двора, облегна се на тухлената стена 

и се загледа във водните струи на фонтана.
Възможностите се бяха изчерпали. Нямаше вече 

никаква надежда. Така гласяха законите на Нощния 
свят.

Ако Попи беше болна, тя щеше да умре.
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