
– Забавляваш ли се? – попита тя.
Вече да. Не го каза, но тя знаеше, че тъкмо 

това си мисли; четеше го в очите му, впити 
в нейните. Никога досега не е била толкова 
сигурна в силата си. Само че всъщност той 
не приличаше на човек, който се забавлява; 
изглеж даше блед, сякаш измъчван от силна бол-
ка, която не може да понесе нито миг повече.

Оркестърът подхвана някаква бавна ме-
лодия. Той продължаваше да се взира в нея, 
да я изпива с поглед. Зелените му очи потъм-
няха, станаха почти черни от желание. Тя 
изпита смътното усещане, че всеки миг ще я 
сграбчи в прегръдките си и ще я целуне силно 
и страстно, без да промълви нито дума. Из-
веднъж се изплаши. Сърцето ѝ бясно затуптя. 
Сякаш тези зелени очи проникваха дълбоко в 
нея, достигайки до една част от нея, зарове-
на дълбоко под повърхността – и тази част 
крещеше „опасност“. Някакъв инстинкт, по-
стар от цивилизацията, ѝ нашепваше да по-
бегне, да тича, без да се обръща.

Ала Елена не помръдна.L. J. Smith
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The Awakening
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1

4 септември
Мило дневниче
Днес ще се случи нещо ужасно.
Не зная защо написах това. Налудничаво е. Няма 

никаква причина да бъда разстроена. Имам всички 
основания да бъда щастлива, но...

Но часът е пет и половина сутринта, а съм буд-
на и изплашена. Опитах се да се успокоя, че всичко се 
дължи на часовата разлика между Франция и тук. 
Но това не обяснява защо се чувствам толкова упла-
шена. Като изгубена.

Онзи ден, докато леля Джудит, Маргарет и аз 
се връщахме с колата от летището, ме обзе странно 
чувство. И щом завихме по нашата улица, изведнъж 
си казах:  „Мама и татко ни чакат у дома. Мога да 
се обзаложа, че ще ги заваря на предната веранда или 
във всекидневната, да надничат през прозореца. Тол-
кова много ми липсват.“

Зная. Това звучи напълно налудничаво.
Но дори когато видях къщата и празната предна 

веранда, аз още продължавах да се чувствам така. 
Изтичах по стъпалата, стигнах на един дъх до вра-
тата и почуках. И когато леля Джудит отключи 
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часовата разлика и че сега спя дълбоко, но през цялата 
вечеря ме гледаше със странно изражение на лицето.

Днес обаче ще ми се наложи да се видя с всички от 
групата. Вероятно ще се срещнем на паркинга преди 
началото на часовете в училище. Затова ли съм тол-
кова изплашена? Дали не се страхувам от тях?

Елена Гилбърт спря да пише. Вгледа се в послед-
ния ред, който беше написала, после поклати глава, 
все още с писалката в ръка, надвесена над малката 
тетрадка с подвързия от синьо кадифе. После с вне-
запен рязък жест вдигна глава и захвърли писалката и 
тетрадката към големия прозорец в нишата, където те 
паднаха, без да се повредят, върху тапицираната се-
далка под прозореца.

Това беше пълен абсурд.
Откога тя, Елена Гилбърт, се плашеше от срещите с 

хората? Откога бе започнала да се страхува от всичко? 
Изправи се и с гневен жест напъха ръце в ръкавите 
на кимоното от червена коприна. Дори не погледна 
към изкусно изработеното огледало от викториан-
ската епоха над нощната масичка от черешово дърво, 
защото знаеше какво ще види в него. Елена Гилбърт: 
самоуверена и сдържана; руса и слаба; винаги в крак 
с последните модни тенденции; в последния клас на 
гимназията; момичето, желано от всяко момче; моми-
чето, каквото всяко друго момиче искаше да бъде. Ко-
ято тъкмо сега беше смръщила лице и стиснала устни. 
Което бе крайно необичайно за нея.

Една гореща баня и малко кафе ще ме поосвежат, 
каза си тя. Сутрешният ритуал с миенето и преоблича-
нето винаги я успокояваше. Този път се забави малко 
повече, защото трябваше да подреди новите си дрехи, 
донесени от Париж. Накрая си избра бледорозова блу-
за и бели ленени шорти, с които приличаше на мали-

вратата, нахлух вътре и се заковах в коридора, очак-
вайки да чуя как мама слиза по стъпалата или татко 
се провиква от кабинета си.

Точно тогава леля Джудит тръшна с трясък ку-
фара на пода пред мен и отрони една тежка въздиш-
ка, преди да изрече:  „Е, вече сме си у дома.“ А пък 
Маргарет се засмя. И тогава ме връхлетя най-ужа-
сяващото чувство през целия ми живот. Никога не 
съм се чувствала толкова изцяло и напълно изгубена.

У дома. Аз съм си у дома. Защо тогава имам 
чувството, че съм на чуждо място?

Родена съм тук, във Фелс Чърч. Винаги съм 
живяла в тази къща. Винаги. Това е добрата ми 
стара стая с белега от изгоряло върху една от дъс-
ките на пода, където бяхме угасили цигарите си, ко-
гато двете с Каролайн се промъкнахме да пушим 
тайно и едва не се задавихме до припадък. Мога да 
погледна през прозореца и да видя голямата дюля, 
по която Мат и приятелите му се бяха покатери-
ли преди две години, за да провалят пижаменото ми 
парти за моя рожден ден. Това е моето легло, моя 
стол, моята тоалетна масичка.

Но сега всичко ми изглеждаше толкова странно, 
все едно никога не съм принадлежала на това мяс-
то. Сякаш не съм попаднала на мястото си. И най-
лошото е, че имам чувството, че принадлежа някъде 
другаде, но не зная къде.

Вчера бях твърде уморена, за да отида за разда-
ването на учебната програма.

Мередит е взела графика с часовете ми, но не ми 
се говореше с нея по телефона. Леля Джудит обясня-
ваше на всеки, който се обади, че съм изтощена заради 
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Улица „Мейпъл“ беше напълно безлюдна. Високи-
те къщи във викториански стил изглеждаха странно 
притихнали, като напълно изпразнени отвътре. Като 
декори от изоставено филмово студио. Или по-точ-
но приличаха на лишени от обитатели, но пълни със 
странни наблюдаващи създания.

Да, ето това беше: нещо я дебнеше. Небето над гла-
вата ѝ не беше ясносиньо, а мътносиво като захлупено 
под обърната надолу гигантска купа.

Въздухът беше като застинал и Елена не можеше 
да се отърси от усещането, че погледът на нечии очи е 
прикован върху нея.

Успя да зърне нещо тъмно в клоните на старата 
дюля пред къщата.

Оказа се гарван, спотаен сред жълтеещите листа. И 
това бе нещото, което я наблюдаваше.

Опита се да се окопити, като си каза, че е нелепо, 
но някак си бе сигурна, че е така. Това бе най-големи-
ят гарван, който някога бе виждала, едър и лъскав, а 
по блестящите му черни пера сякаш танцуваха всички 
цветове на дъгата. Виждаше съвсем ясно всяка подроб-
ност по него: алчните му за плячка черни нокти, острия 
клюн, блестящото черно око, обърнато към нея.

Птицата стоеше толкова неподвижно, че приличаше 
на восъчна. Докато се взираше в нея, Елена усети как 
страните ѝ поруменяват, а гърлото и бузите ѝ се обля-
ха от топли вълни. Защото гарванът... гледаше право в 
нея. Както я изпиваха с очи момчетата, когато носеше 
бански костюм или прозираща блуза. Все едно, че я 
разсъбличаше с немия си поглед.

Преди да се осъзнае какво върши, тя пусна ранич-
ката си и грабна най-близкия камък от алеята пред 
вратата.

– Махай се от тук! – извика му тя и дочу трепере-
щия гняв в собствения си глас. – Къш! Махни се! – С 
последната дума момичето хвърли камъка.

нов сладолед. Достатъчно апетитен, за да бъде изяден, 
помисли си тя, докато огледалото ѝ показваше едно 
симпатично момиче, многозначително усмихнато. 
Страховете, които преди малко я измъчваха, тутакси 
се стопиха и бяха забравени.

– Елена! Къде си? Ще закъснееш за училище! – чу 
се отдолу приглушен глас.

Елена прокара още веднъж четката през фината си 
като коприна коса и я стегна отзад с тъмнорозова пан-
делка. После грабна раничката си и слезе по стъпалата.

В кухнята на масата четиригодишната Маргарет яде-
ше овесена каша, а леля Джудит печеше нещо на печката. 
Леля Джудит беше от жените, които вечно изглеждаха 
разтревожени за нещо, независимо какво. Тя беше слаба, 
с безизразно и слабо лице, с леко разрошена коса, при-
брана небрежно на тила. Елена я целуна по бузата.

– Добро утро на всички. Съжалявам, че нямам вре-
ме за закуска.

– Но, Елена, не можеш просто така да излезеш, без 
да си хапнала нещо. Трябват ти протеини...

– Ще си взема една поничка преди училище – от-
върна момичето с развеселен тон. Лепна една целув-
ка върху пухкавата коса на Маргарет и се накани да 
тръгне.

– Но, Елена...
– И вероятно след училище ще отидем или в дома 

на Бони, или на Мередит, така че не ме чакайте за ве-
черя. Довиждане!

– Елена...
Елена вече беше на предната врата. Затвори я след 

себе си, без да изслуша заглъхващите протести на леля 
Джудит. Пристъпи на предната веранда.

И спря.
Всички лоши предчувствия от сутринта отново я 

връхлетяха. Безпокойството, опасенията, страхът. Си-
гурно нещо лошо предстоеше да се случи.
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Сведе поглед към отпуснатoтo бялo телце в ръцете 
си и лицето му се сгърчи от съжаление. Нямаше наме-
рение да го убива. Ако знаеше, че е толкова изгладнял, 
щеше да излезе на лов за нещо по-едро от заек. Но, 
разбира се, тъкмо това го плашеше: никога не се знае-
ше колко силен ще се окаже гладът или какво би тряб-
вало да стори, за да го утоли. Имаше късмет, че този 
път му се размина с убийството само на един заек.

Остана под стария дъб, докато слънчевите лъчи се 
провираха през къдравата му коса. Както си беше с 
джинси и тениска, Стефан Салваторе изглеждаше като 
най-обикновен гимназист.

Но не беше.
Дълбоко в гората, където никой не можеше да го 

види, той се зае с храненето. Сега облизваше гриж-
ливо венците и устните си, за да е сигурен, че няма 
да остане някакво петно по тях. Не биваше да оставя 
нищо на случайността. Този маскарад и без това щеше 
да бъде достатъчно труден и нямаше смисъл да го ус-
ложнява излишно.

За миг отново се зачуди дали да не се откаже от 
всичко. Може би трябваше да се върне в Италия, в 
своето скривалище. Кое го накара да си мисли, че ще 
може отново да се върне в света на светлината?

Но вече се беше уморил да живее в сенките. Умо-
рил се бе от мрака и от обитателите му. Но най-много 
му тежеше самотата.

Не беше сигурен защо избра Фелс Чърч във Вир-
джиния. Беше млад град, поне според неговите стан-
дарти. Най-старите сгради в него бяха издигнати само 
преди век и половина. Но тук спомените и призраците 
от Гражданската война все още бяха живи, реални кол-
кото супермаркетите и заведенията за бързо хранене.

Стефан оценяваше уважението към миналото. Очак-
ваше да хареса и хората от Фелс Чърч. И дори може 
би – но само може би – да си намери място сред тях.

Последва шумно разтърсване на листата, но гар-
ванът литна нагоре, без да пострада. Крилете му 
бяха огромни и вдигаха шум за цяло ято гарвани. 
Елена се наведе, внезапно изпаднала в паника, кога-
то птицата прелетя право над главата ѝ, като полъ-
хът на въздуха от размахващите се криле разрошиха 
русата ѝ коса.

Натрапчивото пернӚто се завъртя отново и започна 
да кръжи като черен силует на фона на бялото като 
хартия небе, преди с грозно грачене да отлети към 
дърветата.

Елена бавно се надигна, после се озърна, все още 
смутена. Не можеше да повярва какво бе направила. 
Но сега, след като птицата си замина, небето отново 
изглеждаше както обикновено. Лек ветрец разклати 
листата и момичето си пое дълбоко дъх. Някъде надо-
лу по улицата се отвори една врата и няколко гръмко 
смеещи се деца изскочиха през нея.

Тя им се усмихна и още веднъж си пое дъх. Облек-
чението се разля по нея като гальовната ласка на слън-
чевите лъчи. Как можеше да е толкова глупава? Беше 
прекрасен ден, изпълнен с обещания, така че нищо 
лошо не можеше да ѝ се случи.

Нищо лошо нямаше да се случи... освен това, че 
вече закъсняваше за училище. На паркинга сигурно 
ще я чака цяла тълпа.

Винаги мога да им кажа да спрат да си врат любо-
питните носове в работите на другите, помисли си тя 
и едва не се изкиска на глас. Е, това ще ги накара да 
се замислят.

И без да погледне назад към дюлята, тя продължи 
забързано надолу по улицата.

Гарванът прелетя през клоните на големия дъб и 
Стефан инстинктивно трепна и вдигна глава. Успокои 
се, когато видя, че е само една птица.
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да пропъди птицата. Все пак, каза си, тя имаше толко-
ва право да изяде заека, колкото и лисицата.

Колкото и самият той.
Реши да надникне в главата ѝ, ако отново срещне 

тази птица. Сега обаче отклони поглед от нея и забър-
за сред дърветата, стиснал зъби. Не искаше да прис-
тигне късно в гимназията „Робърт Лий“.

Никога обаче нямаше да бъде напълно приет. При 
тази мисъл устните му се изкривиха в горчива усмив-
ка. От опит знаеше, че няма смисъл да се надява. Ни-
кога и никъде нямаше да намери място, на което да 
принадлежи напълно, където без преструвки да бъде 
самият себе си.

Освен ако не избере света на сенките...
Побърза да пропъди тази мисъл. Беше се отрекъл 

от мрака, бе загърбил сенките. Беше изтрил всички 
тези дълги години и от днес започваше начисто.

Стефан осъзна, че още държи заека. Остави го вни-
мателно върху килима от кафяви дъбови листа. Дочу 
някъде в далечината шума от предпазливото пристъп-
ване на лисица, толкова тих, че ухото на човек не мо-
жеше да го улови.

Хайде, побързай, мой събрате по ловуване, поми-
сли си тъжно той. Закуската те очаква.

Тъкмо премяташе якето си през рамо, когато зърна 
гарвана, който преди това го беше смутил. Беше кац-
нал на един от клоните на дъба и сякаш го следеше 
с поглед. Имаше нещо смущаващо около тази мрачна 
птица.

Понечи да изпрати проучваща мисъл към нея, за 
да я провери, но се спря. Спомнѝ си обещанието си, 
помисли си той. Не бива да използваш Силите, ос-
вен ако не е абсолютно необходимо. Само ако нямаш 
друг избор.

Напредвайки мълчаливо сред окапалите листа и 
пресъхналите съчки, той стигна до края на гората. 
Автомобилът му бе паркиран там. Извърна се назад, 
само веднъж. Видя как гарванът излетя от клоните и 
се спусна към заека.

Имаше нещо зловещо в начина, по който разпери 
криле над отпуснатото бяло тяло. Нещо зловещо и 
същевременно триумфиращо. Гърлото на Стефан се 
стегна и той едва се сдържа да не се върне обратно, за 
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никога не носеше грим, но не се и нуждаеше при съ-
вършената си матова кожа и гъстите си черни мигли. В 
момента едната ѝ изящна вежда бе повдигната, докато 
внимателно изучаваше Елена.

– Е, косата ти е изсветляла от слънцето... Но къде ти 
е тенът? Мислех си, че си била на Френската Ривиера.

– Знаеш, че никога не хващам тен. – За доказател-
ство Елена ѝ протегна двете си ръце. Кожата ѝ беше 
безупречна, като порцелан, красива и прозираща като 
кожата на Бони.

– Почакай за минута. Това ми напомни нещо – пре-
късна я Бони, като грабна едната ръка на Елена.  – 
Знаеш ли на какво ме научи братовчедка ми това 
лято? – И преди някой друг да успее да се обади, тя 
обяви с триумфиращ тон: – Да гледам на ръка!

Последваха ахкания, а някой се изсмя подиграва-
телно.

– Смейте се, докато можете – изрече Бони, без ни 
най-малко да се смути. – Братовчедка ми ме увери, че 
съм медиум. А сега позволете ми да...  – И тя впери 
поглед в дланта на Елена.

– Да побързаме, че ще закъснеем – нетърпеливо я 
подкани Елена.

– Добре де, добре. Сега, това тук е линията на жи-
вота ти... или беше линията на сърцето?  – Някой от 
тълпата се изкикоти.  – Тихо. Нищо не мога да видя 
заради вас. Ето, виждам... виждам... – Внезапно лице-
то на Бони пребледня, като изплашена от неочаквано 
видение. Кафявите ѝ очи се разшириха, но сякаш вече 
не се взираше в ръката на Елена. Все едно гледаше 
през нея – към нещо плашещо.

– Ще срещнеш висок чернокос непознат – пошушна 
Мередит зад нея. Това предизвика още повече кискане.

– Чернокос, да. Непознат, да... но не и висок. – Гла-
сът на Бони прозвуча глухо, като долитащ отдалече.

– Макар че  – продължи тя след малко  – някога е 

2

Съучениците на Елена се струпаха около нея вед-
нага щом се появи на паркинга на гимназията. 
Всички бяха там, цялата компания, която тя не бе 

виждала от края на юни, заедно с още четирима или 
петима присламчили се, които се надяваха да се сдоби-
ят с малко популярност покрай нея. Тя се прегърна за 
добре дошла с всяко момиче от своята група.

Каролайн беше пораснала поне с два сантиметра и 
беше още по-слаба. Все повече заприличваща на моде-
лите от „Вог“. Тя поздрави доста хладно Елена и побър-
за да се отдръпне, присвила котешките си зелени очи.

Бони въобще не беше пораснала. Като обви ръце 
около Елена, къдравата ѝ червена коса едва стигна 
до брадичката на Елена. Почакай! Къдрици? – сеп-
на се Елена и отдалечи малко от себе си ниската си 
приятелка.

– Бони! Какво си направила с косата си?
– Харесва ли ти? Мисля, че така ме прави по-ви-

сока – Бони разклати бухналата си коса и се усмихна. 
Кафявите ѝ очи искряха от възбуда. Сърцевидното ѝ 
лице сияеше.

Елена продължи нататък.
– Мередит, ти въобще не си се променила.
Прегърнаха се сърдечно. Мередит най-много ѝ лип-

сваше от всички насъбрали се тук, помисли си Елена, 
докато оглеждаше високата си приятелка. Мередит 
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– Видяхте ли му якето? Италианско е, от Рим.
– Откъде пък знаеш? През целия си живот не си 

пътувала по-далеч от Рим* в щата Ню Йорк!
– Ох-ох. Виж го само как се оглежда, Елена. Като 

ловец.
– С такъв като него – Нисък-Чернокос-и-Красив, не 

е зле винаги да си нащрек.
– Не е нисък. Съвършен е!
Сред глъчта внезапно се извиси гласът на Каролайн:
– О, хайде, Елена. Вече имаш Мат. Какво повече 

искаш? Пък и какво можеш да правиш с двама, което 
не можеш с един?

– Същото, само дето ще е по-дълго – обади се Ме-
редит и групата избухна в смях.

Момчето заключи колата и закрачи към училището. 
Елена го проследи с небрежен поглед, докато остана-
лите момичета се скупчиха около нея. За миг в нея се 
надигна раздразнение. Не можеше ли поне веднъж да 
отиде някъде, без да я следва цяла тълпа по петите? 
Но Мередит улови погледа ѝ и тя не можа да сдържи 
усмивката си.

– Благородството задължава – тихо рече Мередит.
– Какво?
– Щом ще ставаш кралица на училището, ще трябва 

да си поемаш последиците.
Елена се намръщи, докато влизаха в училище-

то. Пред момичетата се очерта дългият коридор, по 
който далече напред една фигура с джинси и кожено 
яке се мярна за миг, преди да изчезне през врата-
та на училищната канцелария. Елена забави крачка, 
докато вървеше към канцеларията, и накрая се спря 
пред таблото с обявите. Престори се, че ги чете, но 
всъщност искаше да надникне през прозореца до 

* Град с население около 35 000 жители близо до езерото Он-
тарио. – Бел. прев.

бил висок. – Кафявите ѝ очи се вторачиха изумено в 
лицето на Елена.  – Но това е невъзможно... нали?  – 
Пусна ръката на Елена едва ли не с уплаха. – Повече 
не искам да ти гледам.

– Добре де, шоуто свърши. Да вървим – обяви Елена 
пред останалите с леко раздразнен тон. Винаги бе възпри-
емала триковете на медиумите като това, което си бяха – 
номера. Тогава защо се бе подразнила? Само защото тази 
сутрин самата тя се бе държала като откачена...

Момичетата се запътиха към сградата на училище-
то, но се спряха, като чуха шума от мощния двигател 
на един автомобил.

– Брей, вижте, каква кола! – възкликна Каролайн.
– Какво порше – поправи я Мередит с хладен тон.
Елегантното черно Порше 911 Турбо прекоси пар-

кинга с леко бръмчене, търсейки свободно място, про-
крадвайки се плавно като пантера, дебнеща плячката си.

Колата спря, вратата се отвори и те се загледаха в 
шофьора.

– О, Боже мой! – прошепна Каролайн.
– Заслужава си още веднъж да го повториш  – ахна 

Бони.
От мястото, където бе спряла, Елена видя слабото 

му, но мускулесто тяло. Носеше впити избелели джин-
си, които вероятно едва отлепваше от бедрата си преди 
лягане; прилепнала тениска, кожено яке с необичайна 
кройка. Косата му беше вълниста... и черна.

Но не беше висок. По-скоро среден на ръст.
Елена въздъхна.
– Кой е този маскиран мъж?  – попита Мередит. 

Забележката ѝ беше уместна, понеже слънчевите му 
очила напълно закриваха очите и засенчваха лицето 
му като маска.

– Ами някакъв маскиран непознат  – обади се на-
смешливо някой от групата и веднага се надигна дру-
жен хор от гласове.
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Елена вече изгаряше от любопитство. Какво става-
ше там? И как ли изглеждаше лицето на непознатия? 
Но на излизане от канцеларията очите му отново бяха 
скрити зад слънчевите очила. Обзе я горчиво разоча-
рование.

Поне успя да зърне останалата част от лицето му, 
докато той се отдалечаваше по коридора. Черната му 
къдрава коса обрамчваше толкова фини черти, че мо-
жеше да бъде лице от римска монета или медальон. 
Високи скули, класически прав нос... и уста, която 
може цяла нощ да те държи будна, въздъхна Елена. 
Горната му устна беше тъй красиво изваяна, леко 
чувствена, дори сладострастна. Глъчта, вдигана от 
момичетата в коридора, секна моментално, все едно 
някой я бе изключил.

Повечето от тях сега бяха извърнали погледи от 
него и зяпаха към нея. Елена остана до прозореца, 
тръсна леко глава, дръпна панделката от косата си и тя 
се разпиля по раменете ѝ.

Без да погледне нито наляво, нито надясно, момче-
то продължи надолу по коридора. Хор от въздишки и 
шепот се надигна в мига, в който изчезна от погледите 
на момичетата.

Елена не чу нищо.
Той бе минал съвсем близо покрай нея, помисли си 

замаяното момиче. При това без да я погледне.
Като в просъница чу звънеца. Мередит дърпаше 

ръката ѝ.
– Какво?
– Казах, че това е учебната ти програма. Трябва да се 

качим на втория етаж за часа по тригонометрия. Хайде!
Елена се остави Мередит да я поведе нататък по 

коридора, после нагоре по стъпалата и накрая влязоха 
в класната стая. Машинално, като робот, се настани на 
първия свободен чин и впери поглед в учителката, без 
да я вижда. Още не бе отминал шокът.

таблото, откъдето се виждаше вътрешността на кан-
целарията.

Другите момичета зяпаха през прозореца и се кис-
каха.

– И отзад изглежда добре.
– Това яке определено е „Армани“.
– Мислиш ли, че е чужденец?
Елена наостри слух, за да чуе името на момчето. 

Изглежда вътре ставаше нещо. Секретарката на учи-
лищната администрация госпожа Кларк поклати гла-
ва, докато оглеждаше някакъв списък. Момчето каза 
нещо, но госпожа Кларк само вдигна ръце, сякаш от-
връщаше: „Какво мога да направя аз?“. После отново 
заби пръст в списъка и поклати глава в знак на окон-
чателен отказ. Момчето понечи да си тръгне, после се 
спря. И когато госпожа Кларк го погледна, изражение-
то на лицето ѝ се промени.

Сега момчето държеше слънчевите си очила в ръка. 
Госпожа Кларк сякаш беше смаяна от нещо. Елена я 
видя как примигна няколко пъти. Устните ѝ безмълвно 
се отвориха и затвориха, сякаш безуспешно се опитва-
ше да проговори.

На Елена ѝ се искаше да можеше да види нещо по-
вече от него, а не само тила му. Сега госпожа Кларк 
трескаво ровеше сред документите, изглеждайки оза-
дачена. Накрая намери някакъв формуляр и написа 
нещо на него, преди да го обърне и подаде на непозна-
тия посетител.

Момчето написа нещо кратко върху него – навяр-
но се подписа, – преди да ѝ го върне. За секунда гос-
пожа Кларк се взря в листа, сетне се разрови в друга 
купчина бумаги и накрая му подаде нещо, приличащо 
на учебна програма. Погледът ѝ нито за миг не се от-
късна от него, докато той пое документа от ръката ѝ, 
кимна с глава в знак на благодарност и се насочи към 
вратата.
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Сякаш винаги протягаше ръка към... нещо. Когато 
обаче си мислеше, че най-после го е достигнала, то не 
беше там. Нито с Мат, нито с другите момчетата, кои-
то ѝ бяха гаджета.

Тогава трябваше да започне отначало. За щастие 
винаги имаше под ръка свеж материал. Нито едно 
момче досега не ѝ бе устояло, нито едно момче не я бе 
игнорирало. Досега.

Досега. Като си припомни онзи момент в коридора, 
Елена усети как пръстите ѝ стиснаха силно писалката. 
Още не можеше да повярва, че той я бе отминал с та-
кова подчертано безразличие.

Звънецът заби и всички се втурнаха навън от клас-
ната стая, но Елена се спря на вратата. Прехапа устни, 
докато оглеждаше потока от ученици, устремили се по 
коридора. После на паркинга забеляза едно от моми-
четата, които вечно се навъртаха около нея.

– Франсес! Ела.
Франсес веднага се приближи с грейнало лице.
– Слушай, Франсес, помниш ли момчето от тази 

сут рин?
– Кой? Онзи с поршето и хм... с другите достойн-

ства? Че как мога да го забравя?
– Е, искам да видя неговата учебна програма. Иди 

в канцеларията и я вземи, ако можеш. Или ако се на-
ложи, я препиши от него. Няма значение как, но го на-
прави!

За миг Франсес я изгледа изненадано, но после се 
усмихна и кимна разбиращо.

– Добре, Елена, ще се опитам. Ако успея да я доко-
пам, ще се видим на обяда.

– Благодаря ти. – Елена изпрати момичето със за-
мислен поглед.

– Знаеш ли, ти май наистина си полудяла – чу тя до 
ухото си гласа на Мередит.

– Каква е ползата да си кралицата на училището, 

Той мина точно покрай нея. Без дори да я погледне. 
Не можеше да си спомни някога някое момче да се е 
държало така с нея. Поне я оглеждаха. Някои дори ѝ 
подсвиркваха. Други я спираха да си поговорят. Или 
само я оглеждаха.

Елена нямаше нищо против.
В края на краищата имаше ли нещо по-важно от 

момчетата? Именно те бяха мерило колко си попу-
лярна, колко си красива. И можеха да бъдат полезни 
за най-различни неща. Понякога бяха вълнуващи, ала 
това обикновено не траеше дълго. А понякога от само-
то начало си бяха гадняри.

Повечето момчета, замисли се Елена, бяха като 
кутретата. Очарователни и забавни, но в никакъв слу-
чай не бяха незаменими. Много малко от тях можеха 
да бъдат нещо повече, да се превърнат в истински при-
ятели. Като Мат.

О, Мат. Миналата година се надяваше, че той ще 
се окаже този, когото тя търсеше. Момчето, което ще 
я накара да почувства... ами, нещо повече. Повече от 
удоволствието на завоеванието, от гордостта да демон-
стрираш новата си придобивка пред другите момичета. 
Тя наистина бе започнала да изпитва силно привличане 
към Мат. Но през лятото, когато имаше време да разми-
сли, тя осъзна, че това по-скоро бе чувство на привър-
заност, сякаш бе негова братовчедка или сестра.

Учителката по математика Халпърн раздаде тетрад-
ките по тригонометрия. Елена пое механично своята и 
написа името си в нея, все още увлечена в мислите си.

Харесваше Мат повече от всички други момчета, 
които познаваше. И тъкмо заради това трябваше да му 
каже, че всичко между тях е свършило.

Но не знаеше как да му го напише в писмо. Нито зна-
еше как да му го каже. Не че се страхуваше той да не се 
ядоса и обиди. По-скоро защото той нямаше да я разбе-
ре. Всъщност тя самата не разбираше какво става с нея.

© Издателство ИБИС © Издателство ИБИС



  24  

Л. Дж. Смит Дневниците на вампира: пробужДането

  25  

тешкозелените ѝ очи бяха присвити и потъмнели от 
злоба. Елена остана безкрайно шокирана. Двете мом-
чета до Каролайн от неудобство побързаха да се от-
далечат.

Каролайн изглежда въобще не ги забеляза.
– Елена, много неща се промениха, докато те няма-

ше тук през лятото – продължи тя. – И може би е време 
да те свалят от трона.

Елена се изчерви, усещаше как страните ѝ плам-
тят, но събра сили, за да не се издаде с треперенето 
на гласа си.

– Може би е така. – Това беше единственото, което 
успя да изрече. – Но ако бях на твое място, Каролайн, 
нямаше да бързам да си прахосам парите, за да си купя 
кралски скиптър. – След това се обърна и влезе в сто-
ловата.

Изпита облекчение, като видя Мередит и Бони за-
едно с Франсес зад тях. Докато си избираше менюто за 
обяда, преди да се присъедини към тях, Елена усети, 
че бузите ѝ вече не пламтят. Нямаше да позволи на 
Каролайн да я разстройва. И въобще повече нямаше 
да мисли за нея.

– Ето, взех програмата – провикна се Франсес и раз-
маха един лист, когато Елена се настани на тяхната маса.

– И аз имам добра вест за теб – важно заяви Бони. – 
Изслушай какво имам да ти казвам, Елена. Той е в моя 
клас по биология, а на всичкото отгоре аз седя точно 
срещу него. Името му е Стефан, Стефан Салваторе. 
От Италия е. Живее под наем при старата госпожа 
Флауърс, в пансиона ѝ на края на града. – Тя въздъх-
на. – Толкова е романтичен. Каролайн например вече 
успя да изпусне учебниците си точно пред него и той 
се наведе, за да ги вдигне от пода и да ѝ ги подаде.

Елена присви лице в недоволна гримаса.
– Колко нескопосано от страна на Каролайн. Какво 

друго се случи?

ако не можеш понякога да изтъкнеш ранга си? – спо-
койно я постави на мястото ѝ Елена.  – А сега къде 
трябва да отида?

– В часа по икономика. Ето, вземи – Мередит ѝ по-
даде учебната програма. – Аз пък трябва да побързам 
за часа по химия. По-късно ще се видим!

За Елена часът по икономика и цялата останала сут-
рин изтекоха като в мъгла. Надяваше се да зърне поне 
още веднъж новия ученик, обаче той не присъстваше 
в нито един от нейните часове. В един от тях се появи 
Мат, ала сърцето ѝ се сви от болка, когато сините му 
очи срещнаха с усмивка нейните.

Щом удари звънецът за обедната почивка, тя пое 
към столовата, като поздравяваше познатите си по 
пътя с кимвания наляво и надясно. Видя Каролайн 
пред вратата, небрежно облегната на стената с вирна-
та брадичка, дръпнати назад рамене и изпънати напред 
бедра. Но когато Елена се приближи към нея, двете 
момчета, изправени до Каролайн, веднага замлъкнаха 
и се сръгаха с лакти.

– Здравейте – сухо поздрави Елена момчетата и се 
обърна към Каролайн: – Готова ли си да влезем за обяд?

Блясъкът в котешкозелените очи на Каролайн се 
усили, когато се извърна към Елена за миг, преди да 
отметне от лицето си лъщящата си кестенява коса.

– Ти какво, каниш ме на масата на кралицата, така ли?
Елена се слиса. С Каролайн бяха приятелки още от 

детската градина и винаги си съперничеха, но без зло-
ба и без да нарушават добрия тон. Само че напоследък 
нещо се бе случило с Каролайн. Тя бе започнала да 
възприема съперничеството им все по-сериозно. Сега 
Елена остана крайно изненадана от хапливия ѝ тон.

– Е, едва ли бих те поканила, ако беше от просто-
людието – лекомислено се пошегува Елена.

– О, да, за това си права  – изрече Каролайн и се 
обърна докрай, заставайки очи в очи пред Елена. Ко-
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Тя беше сред онези, които го бяха наблюдавали 
при влизането му през главния коридор на училище-
то. Още не знаеше как изглежда тя, но усещаше, че е 
силна личност. Сигурен бе, че лесно ще я познае, ако 
я срещне отново.

Засега поне през първия ден на маскарада бе оце-
лял. Само два пъти беше използвал Силите, и то съв-
сем пестеливо. Но беше уморен и  – трябваше да го 
признае за съжаление – огладнял. Явно заекът не му 
беше достатъчен.

По-късно ще се тревожи за това. Намери класната 
стая за последния час и седна на един от свободните 
чинове. И незабавно долови онова духовно присъствие.

Сияеше на ръба на съзнанието му – златиста свет-
лина, мека и в същото време вибрираща. За пръв път 
успя да определи от кое момиче се излъчва. Тя седеше 
точно пред него.

В мига, в който си го помисли, тя се обърна и той 
видя лицето ѝ. Едва не ахна от изненада.

Катрин! Но това, разбира се, не можеше да е вярно. 
Катрин отдавна беше мъртва; никой не знаеше това 
по-добре от самия него.

Все пак приликата беше необикновена. Тази бледо-
златиста коса, толкова красива, че изглеждаше като блес-
тяща на светлината. Тази млечнобяла кожа, която винаги 
му напомняше за лебеди, за алабастър, леко розовееща 
около скулите. А очите... Очите на Катрин имаха цвят, 
какъвто той не бе виждал никъде другаде – по-тъмен от 
синьо небе, богато наситен като цвета на лапис лазули* 
върху обшита със скъпоценности лента, опасваща чело-
то ѝ. Това момиче имаше абсолютно същите очи!

И на всичкото отгоре сега бяха насочени точно към 
него. Най-малко от всичко искаше да мисли за Катрин. 

* Лапис лазули или лазурит (лазурен камък) е много красив 
син минерал; широко използван от бижутерите. – Бел. прев.

– Е, ами това е всичко. Той всъщност въобще не 
говори с нея. Виждаш ли, това момче през цялото 
време се държи толкова мистериозно. Господин Ен-
дикот, учителят ми по биология, се опита да го накара 
да си свали тъмните очила, но не успя. Непознатият 
му обясни, че ги носел поради някаква медицинска 
причина.

– И каква е тази медицинска причина?
– Не зная. Може би страда от смъртоносна болест 

и дните му са преброени. Няма ли да е ужасно роман-
тично?

– О, много! – насмешливо ахна Мередит.
Елена се взря в листа хартия, който Франсес ѝ по-

даде. След малко прехапа устни.
– Ще бъдем заедно в седмия час, по европейска ис-

тория. Някоя от вас ще бъде ли в този клас?
– Аз трябва да присъствам – обясни Бони. – А ми-

сля, че и Каролайн ще бъде с нас. О, да, може би и 
Мат. Сега си спомних, че вчера спомена нещо за това 
какъв късмет извадил, като попаднал в часа на госпо-
дин Танър.

Страхотно, помисли си Елена, взе вилицата и я заби 
в картофеното пюре. Явно седмият час се очертаваше 
да бъде крайно интересен.

Стефан се радваше, че първият му учебен ден вече 
беше на привършване. Искаше поне за няколко мину-
ти да се измъкне от тези пренаселени класни стаи и 
коридори.

Толкова много хора имаше тук. Толкова много раз-
лични мнения и съзнания, вкусове и преценки. Свят 
му се завиваше от напрежението да се ориентира сред 
множеството духовни нагласи. От години не беше по-
падал сред такова многолюдно гъмжило.

Сред всички в училището особено изпъкваше едно 
от момичетата.

© Издателство ИБИС © Издателство ИБИС



  28  

Л. Дж. Смит Дневниците на вампира: пробужДането

  29  

ломанти, готови да станете абитуриенти. Е, позволе-
те ми да ви заявя открито, че някои от вас не могат 
да се дипломират дори в детската градина. Ето като 
тази!  – И той махна с ръка към червенокосото мо-
миче. – Няма никаква представа за Френската рево-
люция. Сигурно мисли, че Мария Антоанета е била 
звезда от нямото кино.

Учениците, насядали по чиновете около Стефан 
Салваторе, се размърдаха притеснено. Той долавяше 
смущението и унижението им. Както и страха. Всички 
в класната стая се плашеха от този дребен мъж с очи 
като невестулка, дори и най-едрите момчета, по-висо-
ки от него.

– Добре, нека да опитаме с урок от друга епоха. – 
Учителят отново се обърна към същото момиче, на 
което беше задавал въпроси. – Да изберем например 
Ренесанса...  – Млъкна за миг.  – Чувала си за Рене-
санса, нали? Периодът между тринадесети и седемна-
десети век, през който Европа преоткрива великите 
идеи на древна Гърция и Рим, нали така? Периодът, 
създал толкова много от най-великите европейски 
художници и мислители. – Щом момичето кимна сму-
тено, той продължи: – През Ренесанса с какво са за-
нимавали в училище учениците, които тогава са били 
на твоята възраст? Е, хрумва ли ти нещо? Някакви 
предположения?

Момичето преглътна мъчително, преди да отговори 
с плаха усмивка:

– Може би са играли футбол?
Всички се разсмяха освен учителя, чието лице по-

мръкна.
– Едва ли!  – отсече грубо той и в класната стая 

надвисна напрегната тишина.  – Въобразяваш си, че 
си много остроумна? Е, в онези времена учениците 
сигурно са знаели по няколко езика. Освен това са 
изучавали логика, астрономия, философия и грамати-

Не желаеше да гледа това момиче, което му напом-
няше за нея. И въобще не желаеше повече да усеща 
присъствието ѝ. Прикова погледа си надолу, към чина, 
докато се опитваше да блокира съзнанието си. Моми-
чето пред него най-после се обърна напред.

Явно беше наранена. Долови го въпреки старанията 
си да блокира съзнанието си. Обаче не се трогна. Всъщ-
ност дори се зарадва, тъй като се надяваше обидата да я 
държи по-надалеч от него. А и освен раздразнение, той 
не изпитваше никакви други чувства към нея.

Продължаваше да си го повтаря, докато седеше на 
чина, без да обръща внимание на монотонния глас 
на учителя. Но усещаше слабото ухание на парфюма 
ѝ – може би на теменужки. Грациозният ѝ бял врат бе 
надвесен над учебника, а меката ѝ коса падаше като 
златист водопад от двете му страни.

С гняв и объркване усети познатото съблазнително 
усещане в зъбите – по-скоро гъделичкане или потръп-
ване като при силен сърбеж. Това бе глад, но специфи-
чен глад. Ала той нямаше да му се поддаде.

Учителят кръстосваше класната стая неуморно, 
като невестулка, докато обсипваше учениците с въ-
проси, така че Стефан насочи вниманието си изклю-
чително върху него. Отначало остана озадачен, че 
въпреки факта, че никой от учениците не знаеше от-
говорите, въпросите продължаваха да валят. Но после 
осъзна каква бе целта на преподавателя: да засрами 
учениците си заради недостатъчните им знания.

Ето че тъкмо сега той си намери нова жертва – дреб-
но момиче с къдрава червена коса и сърцевидно лице. 
Стефан с отвращение наблюдаваше как я отрупва с 
въпроси. А накрая, когато учителят я остави на мира, 
за да се обърне към целия клас, момичето изглеж даше 
безкрайно объркано.

– Ето, разбирате ли сега какво имах предвид? Вие 
си мислите, че сте голяма работа, че вече сте дип-
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– О, да. Понякога дори и с главите на военноплен-
ниците.

Докато той излизаше, Елена не преставаше да го 
следи с поглед. Явно съзнателно странеше от нея. И 
преднамерено се държеше толкова високомерно с нея. 
Но най-лошото бе, че всичко това се разиграваше пред 
очите на Каролайн, която ги дебнеше като ястреб. В 
очите ѝ напираха сълзи, но в този миг само една мисъл 
пламтеше в главата ѝ.

Щеше да бъде неин, дори и това да я убие. Дори и да 
убие и двамата, той щеше да бъде неин.

ка. Така са се подготвяли за университетите, в които 
всичко се изучавало на латински. Футболът вероятно е 
бил последното, за което те...

– Извинете ме.
Тихият глас спря учителя насред надутата му лек-

ция. Погледите на всички се извърнаха към Стефан.
– Какво? Какво каза?
– Казах извинете – повтори Стефан, свали очилата 

си и се изправи.  – Но вие грешите. Учениците през 
Ренесанса са били насърчавани да взимат участие в 
спортните игри. Учели са ги, че здрав дух има само в 
здраво тяло. И определено са се занимавали с масови 
спортни надпревари като крикет, тенис... и дори фут-
бол. – Обърна се към червенокосото момиче и му се 
усмихва. В знак на благодарност тя също му се усмих-
на. А към учителя добави: – Но най-важното, на което 
са ги обучавали, са били добрите маниери и учтивост-
та. Сигурен съм, че това е написано в учебника.

Учениците се засмяха. Лицето на учителя почер-
веня. Той заговори забързано, пръскайки слюнка от 
ярост. Но Стефан продължаваше да го гледа право в 
очите и в следващата минута учителят трябваше да 
сведе поглед.

Удари звънецът за края на часа.
Стефан побърза да си сложи очилата и събра 

учебниците си. Вече достатъчно бе привлякъл вни-
манието на съучениците си, а и не искаше отново да 
вижда русокосото момиче. Трябваше по-скоро да се 
махне оттук заради познатото изгарящо усещане във 
вените.

Щом стигна до вратата, някой се провикна зад гър-
ба му:

– Хей! Онези от Ренесанса наистина ли са играели 
футбол?

Стефан не успя да се сдържи и се усмихна, докато 
отвръщаше през рамо:
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во списание. Понякога се замисляше за един или друг 
епизод. Но най-ярка се оказа една незабравима сцена: 
изражението на лицето на баща му, когато Деймън му 
съобщи, че ще напусне университета. Никога нямаше 
да забрави случилото се тогава, понеже никога не бе 
виждал баща им толкова вбесен...

– Какво искаш да кажеш с това, че няма да се вър-
неш там? – Джузепе обикновено беше справедлив, но 
имаше буен темперамент, който сега по-големият му 
син беше предизвикал.

Точно в момента първородният му син притискаше 
леко към устните си жълта копринена кърпичка.

– Предполагах, че можеш да разбереш едно толкова 
просто изречение, татко. Да го повторя ли на латински?

– Деймън... – заговори сърдито Стефан, вбесен от 
това неуважение към баща им. Но Джузепе веднага го 
прекъсна:

– Да не би да се опитваш да ми кажеш, че аз, граф 
Джузепе ди Салваторе, ще трябва да се изправя лице 
в лице срещу приятелите си, знаейки, че синът ми е 
неблагодарник и нехранимайко? Един ленивец, който 
с нищо няма да допринесе за възхода на Флоренция? – 
Прислужниците побързаха да се оттеглят в ъгъла, 
подплашени от гнева на Джузепе.

Деймън не трепна.
– Очевидно. Ако изобщо можеш да наречеш приятели 

онези, които ти се умилкват, задето им раздаваш пари.
– Проклет паразит! – викна Джузепе и скочи от сто-

ла. – Не стига ли, че посещаваш училище, където само 
си губиш времето и прахосваш парите ми? О, да, зная 
всичко за твоето комарджийство, за увлеченията ти по 
дуелите и по жените. Известно ми е и това, че ако не ти 
помагаше секретарят ти и частните учители, нито една 
година нямаше да можеш да завършиш успешно. Но 
сега вече напълно опозори името ми. И защо? Защо? – 

3

Първите утринни лъчи обагриха нощното небе в 
розово и бледозелено. Стефан го наблюдаваше 
от прозореца на стаята си в пансиона. Избра да 

наеме тъкмо тази стая заради отвора на тавана, през 
който можеше да излиза на покрива. В момента капа-
кът бе вдигнат и отвън нахлуваше полъхът на студения 
вятър. Стефан беше напълно облечен, но не защото 
беше станал рано. Въобще не си бе лягал.

Току-що се беше завърнал от гората и по боту-
шите му бяха полепнали няколко влажни листа. От-
страни ги веднага щом ги видя. Не му бяха убягнали 
коментарите на учениците от вчерашния ден, както и 
любопитството им, докато се взираха в дрехите му. 
Винаги се бе обличал безупречно не толкова от суе-
та, а защото смяташе, че така е правилно. Личният му 
възпитател често му повтаряше: Един аристократ 
винаги трябва да носи дрехите си както подобава. 
Ако не го прави, ще се възприеме, че така изразя-
ва презрението си към околните. Всеки имаше свое 
място в света, а неговото място беше сред благород-
ниците. Някога.

Защо постоянно мислеше за това? Разбира се, би 
трябвало да знае, че ролята на ученик, с която се бе 
заел, ще го накара да си припомни ученическите годи-
ни. Сега спомените се завърнаха нагледно като живи, 
при това много забързано, сякаш прелистваше някак-
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пред, като внимателно оправи гънките на дългото си 
тежко кожено наметало.

– Днес баща ти трябва да се върне от деловите си 
задължения в града и много ще се зарадва да те види. 
Но си много бледа, Катрин. Надявам се, че не си се 
разболяла отново?

– Знаеш, че винаги съм бледа. За разлика от дръзки-
те италиански девойки, аз не използвам руж.

– Не ти е необходим – изтърси неочаквано за себе 
си Стефан и Катрин му се усмихна. Толкова беше кра-
сива. В гърдите му се надигна болка.

– А пък аз толкова малко те виждам през деня – про-
дължи баща му. – Рядко ни даряваш с удоволствието 
да се порадваме на твоята компания преди смрачаване.

– През деня уча уроците си или се посвещавам на 
другите си любими занимания – обясни тихо Катрин 
и сведе мигли. Стефан знаеше, че това не беше вярно, 
ала не каза нищо. Никога не би издал тайната на Кат-
рин. Тя отново погледна към Джузепе. – Но ето че сега 
съм тук.

– Да, да, така е. Трябва да ти кажа, че тази вечер 
ще имаме много специално меню в чест на завръща-
нето на баща ти. Деймън... с теб ще си поговорим по-
късно.  – Джузепе даде знак с ръка на прислужника, 
преди да напусне стаята. Стефан, силно развълнуван, 
се обърна към Катрин. Толкова рядко му се отдаваше 
възможност да разговаря с нея без присъствието на 
баща си или Гудрен, флегматичната германска прис-
лужница на Катрин.

Но това, което съзря, го прониза като удар в стома-
ха. Катрин се усмихваше с онази потайна усмивка, с 
която често го беше дарявала.

Само че сега погледът ѝ не беше насочен към него, 
а към брат му Деймън.

В този миг Стефан мразеше брат си, мразеше не-
говата красота и грациозност, неговата чувственост, 

Едрата му десница сграбчи Деймън за брадичката. – 
За да се отдадеш само на лова със соколи?

Стефан бе длъжен да признае едно достойнство на 
брат си: Деймън дори не трепна. Стоеше изправен, без 
да помръдне, с нехайно изражение, въпреки че баща 
му здраво бе стиснал брадичката му. Аристократ до 
мозъка на костите си, от елегантно накривената на-
страни шапка върху черната му коса до мантията с 
кожа от хермелин по подгъва. Горната му устна остана 
леко извита в израз на пълна арогантност.

Този път стигна твърде далеч, помисли си Стефан, 
докато наблюдаваше как двамата мъже си разменяха 
свирепи погледи. Този път дори и целият ти чар няма 
да ти помогне да се измъкнеш.

Ала в този миг се дочуха леки стъпки откъм прага 
на стаята. Стефан се извърна и остана омаян от тези 
сини очи с цвета на лапис лазули, заобиколени от дъл-
ги златисти мигли. В стаята влезе Катрин. Баща ѝ, ба-
рон фон Шварцшилд, я бе довел от студените владе-
ния на германските принцове тук, в топлата Италия, 
с надеждата тя да се възстанови от продължителното 
си заболяване. И от деня, в който тя пристигна тук, 
всичко се промени в живота на Стефан.

– Моля да ме извините. Не искам да досаждам. – 
Гласът ѝ прозвуча тихо, но ясно. Дори се обърна, ся-
каш се канеше да излезе.

– Не, не си тръгвай – изрече забързано Стефан. Ис-
каше да ѝ каже още нещо, да улови ръката ѝ, но не 
посмя. Не можеше да си го позволи в присъствието 
на баща си. Трябваше да се задоволи само с това да 
отправи поглед към тези искрящи като диаманти сини 
очи, които се вдигнаха към неговите.

– Да, остани – покани я Джузепе и Стефан със за-
доволство забеляза как мрачното изражение на баща 
му започна да се прояснява. Джузепе махна с ръка на 
Деймън да напусне стаята, след което пристъпи на-
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Стефан се наведе към прозореца и притисна чело 
в студеното стъкло. Неговият учител обичаше да му 
повтаря още една мъдрост: Злото никога не намира 
покой. Може да тържествува, ала никога не на-
мира покой.

Защо все пак бе дошъл във Фелс Чърч?
Надяваше се да намери тук покой, ала това се оказа 

невъзможно. Никога нямаше да бъде приет, душата му 
никога нямаше да се успокои. Защото той беше олице-
творение на злото. И не можеше да се промени.

Тази сутрин Елена стана по-рано от обичайното. Чу 
как леля Джудит се суетеше горе в стаята си, докато 
се приготвяше за душа. Маргарет още спеше, свита 
в леглото си като мишле. Елена премина съвсем тихо 
покрай полуотворената врата на стаята на по-малката 
си сестра и продължи нататък по коридора, за да изле-
зе навън.

Въздухът тази сутрин беше удивително свеж и 
чист. Сред клоните на дюлята се криеха само обичай-
ните сойки и врабчета. Елена, която снощи бе легна-
ла с пулсиращи от главоболие слепоочия, вдигна лице 
към чистото синьо небе и пое дълбоко дъх.

Днес се чувстваше много по-добре от вчера. Беше 
обещала на Мат да се видят преди училище и макар да 
не очакваше с нетърпение тази среща, беше сигурна, 
че всичко ще бъде наред.

Мат живееше само на две преки от училището в 
проста фермерска къща, подобна на останалите по 
улицата, с изключение на това, че беше по-окаяна 
от всичките наоколо и боята по фасадата ѝ беше по-
олющена. Мат Хъникът можеше да се определи като 
типичен американец. Косата му беше късо подстрига-
на заради футболния сезон, а кожата му – загоряла от 
работа на открито във фермата на дядо му. Сините му 
очи гледаха честно и открито, само че тъкмо днес, до-

която привличаше жените като нощни пеперуди, ус-
тремени към пламъка. В този миг му се искаше да уда-
ри Деймън, да размаже красивото му лице. Но вместо 
това Стефан остана неподвижен, докато наблюдаваше 
как Катрин пристъпваше бавно към брат му, стъпка 
по стъпка, докато дългата ѝ рокля от златист брокат 
шумолеше по пода.

И докато ги наблюдаваше, Деймън протегна ръка 
към Катрин и жестока триумфираща усмивка озари 
лицето му.

Стефан се отдръпна рязко от прозореца.
Защо трябваше да разравя старите рани? Но дори 

докато оставаше потънал в нерадостните си мисли, 
ръката му неволно подръпваше тънката златна вериж-
ка, скрита под ризата. Палецът и показалецът му неж-
но се плъзнаха по пръстена, закрепен на нея, преди да 
го вдигне към светлината.

Тънката златна халка на пръстена бе с извънредно 
фина изработка и петте столетия не бяха затъмнили 
блясъка ѝ. Към пръстена беше закрепен само един 
скъпоценен камък – лапис лазули, голям колкото нокъ-
тя на кутрето му. Стефан се загледа в пръстена, после 
премести погледа си към тежкия сребърен пръстен на 
ръката си, също украсен с камък от лазурит. Гърдите 
му се свиха от познатото болезнено стягане.

Не можеше да забрави миналото. Всъщност не 
желаеше това. Въпреки всичко, което се бе случило, 
той много държеше на спомените си за Катрин. Но 
имаше още един спомен, който наистина не искаше 
да се пробужда в паметта му. Една страница, която 
не желаеше да разгръща. Можеше да изгуби разсъ-
дъка си, ако се опита да потърси облекчение от този 
ужас, от този отвратителен спомен. Както бе полу-
дял тогава, в онзи ден, последния ден, когато прозря 
проклятието си...
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– Хм, ето защо си решила да ме отрежеш – въздъ-
хна Мат, щом отново закрачиха напред. – Защото съм 
прекалено добър за теб. Досега не го бях разбрал.

Тя го смушка с лакът.
– Не, не е заради това. И не те отрязвам. Ще си ос-

танем приятели, нали?
– Е, да, разбира се. Това поне е абсолютно вярно.
– Защото осъзнах, че сме именно такива. – Тя се спря 

и отново го погледна. – И то добри приятели. Кажи ми 
честно, Мат, нали точно това изпитваш и ти към мен?

Той също я измери с поглед, преди да завърти очи 
към небето.

– Мога ли да приема това вместо Петата Божия 
заповед*?  – предложи насмешливо той. Когато видя 
унинието, изписано по лицето на Елена, Мат побърза 
да добави:  – Всичко това има ли нещо общо с онзи 
новия в училището?

– Не – отвърна Елена след миг на колебание, след 
което додаде забързано: – Та аз още не съм се срещала 
с него и въобще не го познавам.

– Но искаш да се запознаеш с него. Не, не бързай да 
го отричаш. – Прегърна я и нежно я извърна към себе 
си. – Хайде, да тръгваме към училище. Ако ни остане 
време, може дори да ти купя понички.

Докато вървяха напред, нещо прошумоля в клоните на 
кестена над главите им. Мат подсвирна и посочи нагоре.

– Виж там! Най-големият гарван, който някога съм 
виждал.

Елена вдигна очи, но птицата вече беше отлетяла.

Следващият ден в училището беше за Елена въз-
можност да осъществи плана си.

Още със събуждането си тази сутрин тя вече зна-
еше какво трябва да се направи. А днес успя, поне 

* Почитай родителите си, тачи майка си и баща си. – Бел. прев.

като протягаше ръце към нея, за да я прегърне, в тях 
се долавяше лека тъга.

– Искаш ли да влезем вътре?
– Не, нека се поразходим – предложи Елена. Вър-

вяха един до друг, но без да се докосват. По проте-
жението на улицата се извисяваха кленове и кестени. 
Наоколо все още се бе запазила утринната тишина. 
Елена, свела поглед, за да гледа къде стъпва по мокрия 
тротоар, внезапно се почувства несигурна. Не знаеше 
откъде да започне.

– Ти още не си ми разказала как беше във Фран-
ция – поде разговора Мат.

– О, беше чудесно – каза момичето. Погледна го с 
крайчеца на окото си, той също бе вперил поглед на-
долу. – Там всичко е прекрасно – продължи тя, като се 
опитваше да звучи по-ентусиазирано. – Хората, хра-
ната, въобще всичко. Наистина е... – Гласът ѝ заглъхна 
и тя нервно се засмя.

– Да, зная, че там е чудесно – довърши той вместо 
нея. Спря се и се вгледа в износените си маратонки. 
Елена ги помнеше от миналата година. Семейството 
на Мат едва връзваше двата края, така че нищо чудно 
да не можеха да му купят нови обувки. Вдигна глава. 
Погледът на сините му очи бе вперен право в лицето ѝ.

– Знаеш ли, точно сега изглеждаш прекрасно – сму-
тено изрече той.

Елена, слисана, се опита да отвърне, но той я из-
превари:

– Освен това имам чувството, че имаш да ми каз-
ваш нещо много важно. – Тя го загледа учудено, а той 
ѝ се усмихва с изкривена унила усмивка.

Тогава той отново ѝ протегна ръце.
– О, Мат – въздъхна тя и силно го прегърна. От-

дръпна се крачка назад, за да го погледне в лицето. – 
Мат, ти си най-доброто момче, което някога съм сре-
щала. Аз не те заслужавам.
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– Scoozi?* – изквича Тайлър с невъзможно висок 
фалцет. – Скузи? Ти мене скузи? В джакузи? – И два-
мата прихнаха в неудържим смях.

Елена видя как мускулите под тениската на Стефан 
се стегнаха. Това беше нечестно – и двамата бяха по-ви-
соки от Стефан, а Тайлър бе двойно по-широкоплещест.

– Има ли някакъв проблем? – Елена се сепна, кога-
то момчетата се извърнаха към един друг глас, проз-
вучал зад тях. Обърна се и видя Мат. Сините му очи 
гледаха твърдо и непоколебимо.

Елена прехапа устни, за да прикрие усмивката си, 
когато Тайлър и Дик бавно заотстъпваха, макар и 
твърде неохотно. Добрият стар Мат, помисли си тя. 
Но сега добрият стар Мат влезе в класната стая заедно 
със Стефан, а зад тях пристъпваше Елена, загледана в 
Тайлър и Дик. Когато момчетата седнаха, тя побърза 
да се настани на чина зад Стефан, откъдето можеше 
да го гледа, без той да подозира. Осъществяването на 
плана ѝ трябваше да изчака за след часовете.

Мат раздрънка монетите в джоба си, което означа-
ваше, че иска да каже нещо.

– Хм, здравей – заговори накрая той, смутен от не-
удобното положение, – тези двамата тук, нали се се-
щаш, те са...

Стефан се засмя, но с горчива нотка.
– Кой съм аз, че да съдя? – Сега в тона му се про-

краднаха повече емоции, отколкото Елена бе дочула 
досега в казаното от него дори и при спора му с учи-
теля Танър. Но това не бяха щастливи емоции. – Пък и 
защо трябва да ме посрещат с добре дошъл? – довър-
ши той, сякаш повече на себе си.

– А защо пък не? – възрази Мат, вперил поглед в 
лицето на Стефан. Квадратната му челюст се бе стег-
нала в решително изражение.

* Извинете (итал.). – Бел. прев.

доколкото се простираха възможностите ѝ да събере 
още сведения за загадъчния Стефан Салваторе. Което 
никак не се оказа трудно, понеже всички в гимназията 
„Робърт Е. Лий“ шушукаха само за него.

Когато този следобед Елена влезе в часа по евро-
пейска история, тя бе посрещната от приглушено бър-
борене в класната стая. Дик Картър и Тайлър Смолуд 
се мотаеха пред вратата. Двойка тъпи клоуни, каза си 
тя, като се постара да не обръща внимание нито на 
подсвирванията им, нито на наглите им погледи. Въоб-
разяваха си, че са голяма работа само защото се под-
визаваха като играчи във футболния отбор на учили-
щето. Докато беше в коридора, Елена ги държеше под 
око, освен когато закратко се зае да поосвежи черви-
лото си. Бе дала на Бони специалните си инструкции 
и планът ѝ бе готов да влезе в действие, щом Стефан 
се появи. Огледалцето на кутийката за гримове ѝ оси-
гуряваше чудесна видимост към коридора зад гърба ѝ.

И все пак някак си пропусна момента на пристига-
нето му. Той се появи внезапно до нея и тя бе принуде-
на рязко да щракне капачето на кутийката с гримове. 
Имаше намерение да го спре, обаче преди това се слу-
чи нещо неочаквано. Стефан се напрегна – или по-ско-
ро нещо наблизо го накара да настръхне. Точно в този 
момент Дик Картър и Тайлър Смолуд се замотаха пред 
вратата на стаята и му препречиха пътя.

Клоуните на класа, помисли си Елена. Тя им хвърли 
кръвнишки поглед над рамото на Стефан.

Те обаче се наслаждаваха на играта, като се туткаха 
на прага, преструвайки се, че не забелязват присъст-
вието на Стефан.

– Извинете – заговори той със същия тон, с който 
се бе обърнал към учителя по история. Тих и сдържан.

Дик и Тайлър се спогледаха с изкривени от недоу-
мение лица, а после се озърнаха сепнато, сякаш бяха 
чули гласове на някакви призраци.
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дълженията си?“ Последните думи трябваше да изрече 
с широко разтворени очи, с поглед, преливащ от жела-
ние... но само ако той направи някакъв опит да откаже 
поканата ѝ. Наистина бе замислено безпогрешно. Той 
имаше вид на неопитен в общуването с момичетата и 
трябваше да му се помогне.

Някъде по средата на часа момичето, което седе-
ше от дясната ѝ страна, ѝ подаде една бележка. Еле-
на я разгъна и позна по детски закръгления почерк на 
Бони. Прочете написаното: „Ще задържа К. колкото 
мога по-дълго. Какво става? Получава ли се???“

Елена се огледа и видя Бони на първия чин, обърна-
ла се назад към нея. Елена посочи с пръст към бележ-
ката, поклати глава и беззвучно изговори, мърдайки 
по-силно устните си: „Ще се видим след края на часа.“

Като че ли измина цял век, преди учителят Танър 
да им даде последните си указания за следващия час 
относно устното изпитване, след което ги освободи. 
Всички рипнаха едновременно от чиновете. Ето че се 
започва, каза си Елена и с разтуптяно сърце се насочи 
към Стефан, като му препречи пътеката между чино-
вете, така че да не може да я заобиколи.

Сега вече и аз заприличах на Дик и Тайлър, каза 
си момичето и едва се сдържа да не се изкикоти исте-
рично. Вдигна поглед и видя, че очите ѝ бяха точно на 
височината на устата му.

Изведнъж сякаш цялото съдържание на мозъка ѝ се 
изпразни. Какво, по дяволите, трябваше да каже? От-
вори уста и с много притеснение успя да изрече пър-
вите думи от толкова старателно заученото си привет-
ствено слово:

– Здравей. Аз съм Елена Гилбърт. Оглавявам коми-
тета по посрещането на новодошлите съученици и съм 
упълномощена да...

– Съжалявам, но нямам време. – В първия миг тя 
просто не повярва на ушите си, че въобще не ѝ дава 

– Слушай – отново заговори Мат.  – Вчера си го-
ворихме за футбола. Е, стана така, че един от нашите 
разтегна сухожилие и сега нямаме с кого да го заме-
ним. А днес следобед имаме тренировка. Какво ми-
слиш по въпроса?

– Аз да го сменя? – възкликна удивено Стефан. – 
Ами... не зная дали ще се справя.

– Можеш ли да бягаш?
– Да бягам ли?... – Стефан се извърна наполовина 

към Мат и Елена видя как на устните му се изписа лека 
усмивка. – Да, мога.

– Можеш ли да ловиш топката?
– Да.
– Ами че това е всичко, което се иска. Аз съм ку-

отърбек. Ако можеш да ловиш топките, които ще ти 
подавам, и да тичаш с тях, значи можеш да играеш.

– Разбирам. – Стефан се усмихна леко и макар изра-
жението на Мат да оставаше все така строго, в сините 
очи му затанцуваха весели искри. За свое безкрайно 
удивление Елена установи, че ревнува Мат от Стефан. 
Двамата така добре се разбираха, че тя се почувства 
пренебрегната.

Но в следващия миг усмивката на Стефан се стопи 
и той само промърмори разсеяно:

– Благодаря ти... но не мога да се заема, защото 
имам други ангажименти.

В този момент пристигнаха Бони и Каролайн, след 
което часът започна с урока на Танър по европейска 
история.

Елена не чу нищо, защото през цялото време мисле-
но си повтаряше:

„Здравей. Аз съм Елена Гилбърт. Оглавявам коми-
тета по посрещането на новодошлите съученици, така 
че съм упълномощена да те разведа из училището и 
всичко да ти покажа. А сега, ако не желаеш да ми съз-
даваш затруднения, ще ми позволиш ли да изпълня за-
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Когато стигна до шкафчето си, Елена вече се бе 
окопитила, а заседналата в гърлото ѝ ледена буца 
заплашваше да се разтопи в порой сълзи. Но не, 

заповяда си тя, няма да се разплаче в училището, за 
нищо на света! Тръшна вратичката на шкафчето и се 
забърза към главния изход.

За втори пореден ден се прибираше вкъщи напра-
во след звънеца за края на последния учебен час, при 
това сама. Леля Джудит с нищо не би могла да ѝ по-
могне. Но когато Елена се прибра, се оказа, че колата 
на леля Джудит не бе паркирана на алеята за автомо-
били. Сигурно двете с Маргарет бяха излезли да паза-
руват. Когато момичето влезе вътре, в къщата царяха 
тишина и покой.

Това я зарадва. Тъкмо сега искаше да остане сама. Но, 
от друга страна, не знаеше какво да прави със себе си.

Ето че най-после можеше да си поплаче, обаче съл-
зите не потекоха. Само пусна раницата си на пода и с 
бавни крачки се отправи към всекидневната.

Тя беше красива, впечатляваща, защото, като се из-
ключи стаята на Елена, беше единственото помеще-
ние, останало непокътнато от първоначалния вид на 
къщата. Първата сграда тук е била построена много 
преди 1861 година, но през Гражданската война изго-
ряла почти до основи. Само тази всекидневна била за-
пазена, с изкусно изработената камина, с красиви из-

шанс да довърши словото си. Но продължи механично 
със заучените думи:

– ... те разведа из училището и да ти покажа всичко...
– Съжалявам, но не мога. Трябва да... да отида на 

тренировката по футбол. – Стефан се обърна към Мат, 
който ги гледаше с развеселена физиономия.

– Да – намеси се Мат. – Но...
– Тогава е по-добре да тръгвам. Ще ми покажеш ли 

накъде да вървя?
Мат погледна безпомощно към Елена, след което 

само сви рамене.
– Ами... да, разбира се. Хайде.  – Той се извърна 

назад, докато Елена изведнъж се озова в средата на 
кръг от любопитни зяпачи, сред които Каролайн от-
крито ѝ се присмиваше. Елена се вцепени. Гърлото ѝ 
пресъхна. Не можеше да понесе нито секунда повече 
да остане тук. Обърна се рязко и забързано напусна 
класната стая.
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шала от тях, та дори от приятелките им или сестрите 
им, колко се изнервяли, когато тя не им обръщала вни-
мание, как дланите им се изпотявали, а в стомасите 
им сякаш пърхали пеперуди. Елена винаги бе намира-
ла тези разкази за много забавни. Нито едно момче от 
всички, които бе срещнала досега в живота си, не я бе 
карало да се изнервя.

Но днес, когато заговори Стефан, пулсът ѝ рязко се 
ускори, а краката ѝ се подкосиха. Дланите ѝ наистина 
се изпотиха. А в стомаха ѝ нямаше ято пеперуди. Има-
ше цяло ято прилепи.

Дали се интересуваше толкова от това момче един-
ствено защото ужасно я изнервяше? Не, няма да е за 
добро, каза си момичето. Всъщност ще е само за зло.

Но и устата му. Тази изящна уста като на древна 
скулптура, именно тя караше коленете ѝ да омекват 
и то не само от нерви. И онази смолисточерна коса... 
пръстите ѝ неволно изтръпнаха от желанието да я 
погали, да усети мекотата ѝ. Това изящно, мускулес-
то тяло, тези дълги крака... и този глас. Тъкмо гласът 
му я накара вчера да реши, че трябва да го спечели. 
Беше хладен и леко презрителен, когато разговаряше 
с учителя Танър, но в същото време странно властен 
и неустоим. Зачуди се как би звучал през нощта, ако 
прошепне името ѝ...

– Елена!
Елена подскочи, изтръгната от унеса. Но не я вика-

ше Стефан Салваторе, а леля Джудит, която се суете-
ше нещо, докато отваряше предната врата.

– Елена? Елена!  – извика Маргарет с треперещ 
глас. – У дома ли си?

Елена отново се почувства нещастна. Безпомощни-
ят ѝ поглед обходи кухнята. Точно сега никак не иска-
ше да се изправи пред тревожните въпроси на леля си 
или невинното детско очарование на Маргарет. Не и с 
тези навлажнени мигли и напиращите сълзи, заплаш-

виващи се метални орнаменти. Оцеляла и просторната 
спалня над всекидневната, в която сега спеше Елена. 
После прапрадядото на Елена построил новата къща, 
обитавана оттогава от фамилията Гилбърт.

Девойката се приближи към единия от големите 
прозорци, високи от пода до тавана. Стъклото му беше 
толкова старо, че от деформациите по него всичко на-
вън се виждаше леко изкривено. Спомни си, че беше 
на годините, на които сега е Маргарет, когато баща ѝ 
за пръв път ѝ показа този стар прозорец.

Гърлото ѝ отново пресъхна, но сълзите ѝ така и не 
потекоха. Цялата се разкъсваше от противоречиви 
чувства. Не ѝ бе нужна компания, ала в същото време 
се чувстваше болезнено самотна. Трябваше да обмис-
ли какво ставаше с нея, но точно сега, колкото и да се 
опитваше, мислите ѝ убягваха като мишка, бягаща от 
преследването на някой бял бухал.

Бял бухал... преследваща птица... плясък на кри-
ле... гарван, асоциациите се редуваха спонтанно в 
мислите ѝ. „Най-големият гарван, който някога съм 
виждал“, бе казал Мат.

Очите отново я заболяха. Бедният Мат. Беше го 
наранила, но той се държа толкова добре с нея. Дори 
много по-добре от Стефан.

Стефан. Сърцето ѝ отново се разтуптя силно и го-
рещите сълзи запариха очите ѝ. Ето че най-накрая не 
издържа и се разплака. Плачеше от гняв и унижение... 
и от какво още?

Какво всъщност бе изгубила днес? И какво реално 
изпитваше към този непознат, този Стефан Салвато-
ре? Той беше за нея може би само едно предизвика-
телство, да, именно това го правеше толкова различен, 
толкова интересен. Защото Стефан беше екзотичен... 
възбуждащ.

Звучеше смешно, защото понякога тъкмо така се 
изказваха момчетата за нея. Съвсем наскоро бе слу-
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беше повече като втори баща за Маргарет, отколкото 
като бъдещ чичо.

Но Елена не можеше да забрави родителите си. И 
понякога, особено в периода непосредствено след по-
гребението им, тя изпадаше в пристъпи на гняв, вбесе-
на от това, че бяха толкова глупави, та да позволят да 
бъдат убити. Но тогава още не познаваше добре леля 
Джудит и се чувстваше така, сякаш я бяха изтръгнали 
от корените ѝ.

А къде е моето място сега, запита се тя. Най-лес-
ният отговор гласеше, че мястото ѝ е тук, във Фелс 
Чърч, където впрочем бе живяла през целия си живот. 
Но по-късно този лесен отговор започна да ѝ се струва 
грешен. Напоследък имаше чувството, че някъде дру-
гаде съществува място, отредено за нея, което веднага 
би разпознала и би нарекла свой дом.

Една сянка надвисна над нея. Стресната, тя вдигна 
глава. В следващия миг две фигури се извисиха пред 
нея, непознати, смътно излъчващи някаква заплаха. Тя 
се скова и само впери в тях безмълвен поглед.

– Елена – нервно я заговори по-дребната фигура, 
опряла ръце на хълбоците си, – понякога се безпокоя 
за теб, наистина много се тревожа.

Елена примигна, а после се засмя. Бяха Бони и Ме-
редит.

– Какво трябва да направи човек, за да остане 
сам? – попита ги, след като седнаха до нея.

– Кажи ни да си вървим – предложи ѝ Мередит, 
но Елена само сви рамене. Мередит и Бони често се 
отбиваха да я търсят тук в първите месеци след ав-
томобилната катастрофа. Внезапно изпита радост, 
че са дошли и благодарност за загрижеността им. 
Не се разсърди дори за това, че двете разбраха, че 
е плакала, затова прие с благодарност смачканата 
кърпичка, която Бони ѝ подаде, за да избърше съл-
зите си. После трите постояха така заедно, смълча-

ващи да рукнат всеки миг. Тогава мълниеносно взе 
решение и тихо се измъкна през задната врата точно 
когато предната силно се затръшна.

Но се разколеба, след като премина през задната 
веранда и се озова в двора. Не искаше да налети на ня-
кого, когото познаваше. Къде можеше да се усамоти?

Отговорът дойде почти незабавно. Разбира се. Ще 
отиде при мама и татко.

Пътуването беше дълго, почти до края на града, но 
през последните три години беше станало обичайно за 
Елена. Прекоси моста Уикъри и се изкачи по хълма, 
премина покрай разрушената църква, след което се 
спусна в малката долина.

Тази част от гробището беше добре поддържана. 
Това бе старата половина, където оставяха храстите 
да растат на воля. Но тревата беше грижливо окосе-
на, осеяна с пъстри цветя. Елена приседна до голямата 
мраморна плоча, на която беше издълбано името на 
фамилията им – „Гилбърт“.

– Здравей, мамо. Здравей, татко  – прошепна. На-
веде се, за да остави едно червено цвете, което беше 
откъснала по пътя. После седна на каменния бордюр.

След злополучния инцидент често идваше тук. Мар-
гарет беше само на година, когато стана на автомобил-
ната катастрофа. Тя всъщност не помнеше родителите 
им. Но Елена много добре си ги спомняше. Ето че и сега 
в паметта ѝ се заредиха спомените и в гърлото ѝ отново 
заседна мъчителна буца. Този път сълзите ѝ потекоха 
много по-лесно. Толкова много ѝ липсваха. Майка ѝ, 
толкова млада и красива, както и баща ѝ, с онази негова 
усмивка, от която очите му се присвиваха.

Разбира се, за нея бе истинско щастие, че можеше 
да разчита на леля Джудит. Не всяка леля би напусна-
ла работата си, за да се премести в едно глухо градче 
и да поеме грижите за двете си осиротели племен-
нички. А пък Робърт, годеникът на леля Джудит, сега 
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лих, че видях нещо. Но понякога моето въображение 
ме подвежда.

– Тя знаеше, че си тук – неочаквано се намеси Ме-
редит. – Аз си мислех да надникнем в сладкарницата, 
но Бони каза: „Тя е отишла на гробището.“

– Така ли съм казала? – Бони не изглеждаше много 
удивена, но все пак се развълнува. – Е, ето че наис-
тина те намерихме тук. Баба ми от Единбург е имала 
ясновидски способности и аз съм ги наследила от нея. 
Винаги се предават през едно поколение.

– И си потомка на друидите – заяви Мередит с пред-
взето надут тон.

– Ами да, истина е! В Шотландия почитат стари-
те традиции. Вие двете няма да повярвате на какво 
е била способна моята баба. Можела да предскаже за 
кого ще се омъжиш и кога ще умреш. На мен например 
ми предрече, че ще умра в ранна възраст.

– Бони!
– Така ми каза. Ще легна в ковчега си млада и кра-

сива. Не мислите ли, че е много романтично?
– Не, не мисля. Мисля, че е отвратително  – от-

сече Елена. Сенките се удължиха, а вятърът стана 
по-студен.

– А за кого ще се омъжиш, Бони? – ловко измести 
темата Мередит.

– Не зная. Моята баба ми разказа за ритуала, чрез 
който може да се разбере името му, но аз никога не съм 
го изпробвала. Разбира се – Бони изпъчи гърди, – той 
трябва да е ужасно богат и безупречно красив. Като 
нашия загадъчен чернокос непознат, примерно казано. 
Особено ако никоя друга не го пожелае. – Стрелна за-
качливо Елена с поглед.

Приятелката ѝ обаче отказа да захапе въдицата.
– Какво ще кажеш за Тайлър Смолуд?  – промър-

мори тя с напълно невинен вид. – Неговият баща със 
сигурност е достатъчно богат.

ни, загледани в разлюлените от вятъра дъбове по 
края на гробището.

– Много съжалявам за случилото се в училище  – 
заговори накрая Бони съвсем тихо. – Беше наистина 
ужасно.

– А пък твоето второ име е тактичност – смъмри я 
Мередит. – Не може да е било чак толкова зле, Елена.

– Ти не беше там.  – При спомена я обля гореща 
вълна.  – Беше ужасно. Но вече не искам да мисля 
за това – добави равнодушно, ала в гласа ѝ неволно 
прозвуча предизвикателна нотка. – Приключих с него. 
Вече не го искам.

– Елена!
– Не го искам, Бони. Явно той си мисли, че е твърде 

велик за... за простите американци. Така че може да си 
свали дизайнерските очила и да си ги...

Другите две момичета се засмяха. Елена избърса 
носа си и поклати глава.

– Е, поне учителят Танър днес май беше в по-добро 
настроение – каза тя на Бони с явното желание да сме-
ни темата на разговора.

Бони придоби страдалчески вид.
– Знаете ли, че той ме накара да се запиша да съм 

първа поред на устното изпитване? Макар че всъщност 
никак не ми пука. Избрала съм темата за друидите и...

– За какво?
– За дру-и-ди-те. Онези древни магьосници, които 

са изградили Стоунхендж и са вършили всякакви дру-
ги магии в древна Англия. Аз съм произлязла от тях и 
затова съм медиум.

Мередит изсумтя, но Елена се намръщи, втренчена 
в стръка трева, който въртеше между пръстите си.

– Бони, наистина ли вчера видя нещо на дланта ми? – 
попита рязко тя.

Бони се поколеба, преди да ѝ отговори.
– Не зная – промълви тя накрая. – Аз... аз си помис-

© Издателство ИБИС © Издателство ИБИС



  52  

Л. Дж. Смит Дневниците на вампира: пробужДането

  53  

чертано пренебрежително с него и ще му покажем, че 
не е добре дошъл тук.

– О, ние трите, така ли?
– Да, ние. Ти не можеш да го имаш, Бони. Той е 

мой. И освен това трябва да съм сигурна, че мога да 
разчитам на вас.

– Почакай за минута – прекъсна я Мередит и очите 
ѝ блеснаха. Откопча иглата от блузата си, вдигна па-
лец и бързо го прободе. – Бони, подай ми ръката си.

– Защо? – запита Бони, вперила подозрителен по-
глед в иглата.

– Защото искам да се омъжа за теб. А ти защо ми-
слиш, глупачке?

– Но... но... Ох, добре, де. Оу!
– Сега е твой ред, Елена. – Мередит чевръсто заби 

иглата и в пръста на Елена, след което изцеди от рана-
та капка кръв. – Сега – продължи тя, гледайки двете си 
приятелки с искрящи от възбуда очи – всички ние ще 
притиснем окървавените си пръсти и ще се закълнем. 
Особено ти, Бони. Ще положим клетва да пазим тази 
тайна и да правим всичко, за което ни помоли Елена, 
ако е свързано със Стефан.

– Слушай, кървавата клетва е нещо много опас-
но – започна да протестира Бони с напълно сериозен 
вид. – Това означава да спазваш клетвата си незави-
симо какво ще се случи, без оглед на всичко останало, 
Мередит.

– Зная  – кимна мрачно Мередит.  – Тъкмо заради 
това искам да се закълнеш по този начин. Не съм заб-
равила какво се случи с Майкъл Мартин.

– Това беше преди години – възрази ѝ Бони и при-
сви лице в недоволна гримаса. – Пък и ние скъсахме 
почти веднага и... Уф, добре де. Ще се закълна. – За-
твори очи и изрече тържествено: – Кълна се да пазя 
тази тайна и да сторя всичко, което Елена ще поиска 
от мен заради Стефан.

– Пък и не изглежда зле  – съгласи се Мередит с 
престорено сериозен вид. – Този избор, разбира се, си 
струва само ако обичаш животните, особено самците 
с големи бели зъби.

Момичетата се спогледаха и след миг трите едно-
временно прихнаха в смях. Бони запрати шепа трева 
към Мередит, която в отговор я замери с едно глухар-
че. В разгара на играта Елена си каза, че сега всичко с 
нея е наред. Отново се чувстваше както винаги досега, 
не някоя изгубена или странстваща душа, а Елена Гил-
бърт, кралицата на красотата в гимназия „Робърт Е. 
Лий“. Измъкна тъмнорозовата панделка от косата си и 
тя се разпиля около лицето ѝ.

– И аз избрах моята тема за устния изпит – обяви 
тя, докато гледаше с присвити очи как Бони измъква 
стръкчетата трева, полепнали по къдриците ѝ.

– И каква ще е тя? – заинтересува се Мередит.
Елена вдигна брадичка и зарея поглед към небето 

над хълма, обагрено в червено. Пое замислено дъх и 
изчака още един миг, за да засили напрежението.

– Италианският ренесанс.
Бони и Мередит впериха изумени погледи в нея, 

после се спогледаха и отново прихнаха.
– Аха – рече Мередит, когато се умориха да се кис-

кат. – Значи тигрицата се завърна.
Елена се усмихна победоносно. Самоувереността 

ѝ се бе завърнала. И макар че сама не го разбираше, 
поне едно знаеше със сигурност: нямаше да позволи 
на Стефан Салваторе да се измъкне жив.

– Добре – оживено изрече тя. – А сега ме чуйте до-
бре. Никой освен вас не бива да знае за това, иначе 
ще стана за смях на цялото училище. А пък Каролайн 
само ме дебне, за да използва всеки удобен случай да 
ми се присмива. Но аз все още го искам и ще го имам. 
Засега не зная как ще стане, но ще го направя. Но до-
като не измисля план за действие, ще се държим под-
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бе запустяло и изоставено. По гробовете растяха само 
бурени и върби, а по гранитните плочи се виеха диви 
лози. Гледка, която Елена никога не бе харесвала.

– Изглежда различно, не мислите ли? Искам да кажа 
сега, когато притъмня – заговори неспокойно тя. Не зна-
еше как точно да им обясни какво всъщност имаше пред-
вид, но това не бе място, където ѝ се искаше да бъде.

– Можем да го заобиколим – обади се Мередит. – 
Но това ще увеличи пътя ни с още двадесет минути.

– Аз пък нямам нищо против да минем оттук – из-
рече Бони и с мъка преглътна. – Винаги съм повтаря-
ла, че искам да ме погребат в старото гробище.

– Ще престанеш ли да дрънкаш за погребения!  – 
викна ѝ Елена и пое забързано надолу по склона на 
хълма. Но колкото по-нататък напредваше по тясната 
пътека, толкова по-зле се чувстваше. Забави крачка, 
за да могат Бони и Мередит да я настигнат. Когато на-
ближиха първия надгробен камък, сърцето ѝ заби още 
по-силно. Опита се да не обръща внимание на мрачна-
та гледка, но цялата ѝ кожа настръхна, дори малките 
косъмчета по ръцете. Между всеки два поредни повея 
на вятъра звуците сякаш се усилваха многократно... 
дори стъпките им по осеяната с нападали листа пътека 
отекваха тревожно.

Тъмния силует на рушащата се църква вече бе зад 
тях. Тясната пътечка криволичеше между обраслите с 
лишеи надгробни плочи, много от които бяха по-ви-
соки от Мередит. Достатъчно големи, за да се скрие 
някой зад тях, помисли си обзетата от неясно безпо-
койство Елена. Някои от надгробните камъни бяха 
килнати като например този с херувима, приличащ на 
истинско бебе, като се изключи това, че главата му 
беше паднала върху пръстта до тялото. Широките гра-
нитни очи на главата бяха празни и безизразни. Елена 
не можеше да откъсне втренчения си поглед от нея, а 
сърцето ѝ лудешки затуптя.

На свой ред Мередит също изрече клетвата. А 
Елена, загледана в бледите сенки от съединените им 
пръсти в падащия здрач, си пое дълбоко дъх и заяви 
с тих глас:

– А аз се заклевам да не намеря покой, докато той 
не бъде мой.

През гробището повя хладен вятър, разроши коси-
те на момичетата и разпръсна сухите листа по земята. 
Бони ахна и се отдръпна, после всички се озърнаха, 
леко настръхнали, а накрая нервно се присмяха на 
страховете си.

– Вече се стъмни – сепна се Елена.
– По-добре да си тръгваме – предложи Мередит, из-

прави се и отново закрепи иглата на мястото ѝ. Бони 
също се изправи и засмука върха на пръста си.

– Довиждане – едва чуто изрече Елена, обърнала се 
с лице към надгробния камък. Върху пръстта алене-
еше оставеното от нея цвете. Остави до него пандел-
ката си, обърна се и кимна на Бони и Мередит: – Да 
тръгваме.

Трите се насочиха мълчаливо нагоре по хълма към 
тънещата в руини стара църква. Скрепената с кръв 
клетва ги бе изпълнила с чувството, че са извършили 
тържествен обет. Като минаха покрай развалините на 
църквата, Бони потръпна. Слънцето вече беше залязло, 
въздухът застудя, а вятърът се усилваше. Всеки нов по-
рив изтръгваше тревожен шепот от тревата и брулеше 
листата на надвисналите над тях стари дъбове.

– Студено ми е – промълви Елена, спря се за миг 
пред тъмната дупка, където някога е била вратата на 
църквата, и погледна надолу по склона.

Луната още не беше изгряла. Различаваха се само 
смътните очертания на старото гробище и моста Уикъ-
ри зад него. Старото гробище датираше от времето на 
Гражданската война, затова върху много от надгроб-
ните камъни бяха изписани имена на войници. Но сега 
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– Давай направо към моста  – задъхано изкрещя 
Елена въпреки пламтящите си от напрежението гърди. 
Не знаеше защо, но усещаше инстинктивно, че трябва 
да стигнат там. – Не спирай, Бони! Не поглеждай на-
зад! – Сграбчи ръкава на другото момиче и го задърпа.

– Не мога повече – изхлипа Бони и залитна настра-
ни, забавяйки крачките си.

– Можеш! – озъби ѝ се Елена, отново сграбчи ръка-
ва ѝ и я принуди да продължи да тича. – Хайде! Хайде!

Пред тях проблесна сребриста вода. Между дъбо-
вете се откри малка поляна, а мостът беше точно зад 
нея. Краката на Елена се подгъваха, дъхът ѝ излизаше 
със свистене от гърлото, но не можеше да си позволи 
да забави ход. Вече виждаше дървените греди на мо-
ста. Оставаха само седем метра, пет метра, три метра.

– Успяхме!  – простена Мередит, когато стъпките 
им затрополяха по гредите на моста.

– Не спирай! Трябва да стигнем до другия бряг!
Мостът заскърца под краката им, когато се втурна-

ха по него, като стъпките им отекваха сред плискаща-
та се вода. Когато скочи и цопна в една мръсна локва 
на отсрещния бряг, Елена най-после пусна ръкава на 
Бони и позволи на изтощените си нозе да спрат.

Мередит се преви на две, опряла ръце на бедрата 
си, дишайки дълбоко. Бони още плачеше.

– Какво беше това? Ох, какво беше?  – заговори 
трескаво тя. – Още ли ни преследва?

– Не, вече всичко е наред – прошепна Елена. Очите 
ѝ бяха пълни със сълзи и цялата трепереше, но поне 
горещото стягане в гърлото бе изчезнало. Реката шу-
меше, а водите ѝ се вихреха сред тънещите в мрак 
бързеи. – Тук не може да ни стигне – добави тя.

Мередит я изгледа втренчено, после отмести поглед 
към другия бряг, затулен от нагъсто надвисналите кло-
ни на дъбовете, а накрая отново се извърна към Бони. 
Облиза устните си и леко се засмя.

– Защо спряхме? – попита Мередит.
– Аз просто... съжалявам – промърмори Елена, но 

едва се обърна и отново се вцепени.  – Бони, какво 
става?

Бони се взираше в гробището, с отворени устни, с 
широко разтворени безизразни очи като очите на пад-
налата глава на херувима. Страх прониза Елена.

– Бони, престани. Стига! Не е смешно.
Бони обаче не ѝ отговори.
– Бони! – извика Мередит. Двете с Елена се спог-

ледаха изумено и внезапно Елена проумя, че веднага 
трябва да се махне оттук. Втурна се надолу по пътека-
та, обаче един странен глас заговори зад гърба ѝ и тя 
трескаво се извърна назад.

– Елена – произнесе гласът. Не, не беше гласът на 
Бони, обаче идваше от устата на Бони. Смъртнобледа 
сред мрака, Бони продължаваше да се взира в гроби-
щето. Лицето ѝ бе безизразно.

– Елена – отново заговори гласът и добави, когато 
главата на Бони се извърна към нея, – там те чака някой.

Елена така и не разбра какво се случи през следва-
щите няколко минути. Сякаш нещо се движеше сред 
тъмните прегърбени форми на паметниците, шумеше 
и се издигаше над тях. Елена изпищя, след нея вед-
нага се разкрещя и Мередит и когато двете момичета 
хукнаха напред, Бони също ги последва, пищейки и 
тичайки с все сила.

Елена тичаше по тясната пътека, препъвайки се в 
камъните и храстите наоколо. Бони, задъхана, едвам 
я следваше, а Мередит – винаги хладнокръвната и ци-
нична Мередит – сега почти не можеше да си поеме 
дъх. Внезапно проехтя оглушителен трясък и нещо 
изграчи сред клоните на дъба над главите им. Елена 
хукна още по-бързо.

– Зад нас има нещо! – изпищя пронизително Бони. – 
О, Господи, какво става?
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– Разбира се. То не може да ни последва. Но все пак 
е по-добре да се прибираме у дома, нали? Освен ако не 
искаме да прекараме нощта тук.

Някакво неясно чувство разтърси Елена.
– Не и тази нощ, благодаря – отговори тя. Обгърна 

с ръка Бони, която още хълцаше.  – Всичко е наред, 
Бони. Вече сме в безопасност. Хайде, да вървим.

Мередит отново се обърна, за да огледа реката.
– Знаеш ли, аз нищо не видях там – каза тя. Гласът 

ѝ вече звучеше по-спокойно. – Може би изобщо не е 
имало нищо зад нас. Навярно просто се паникьосахме 
ненужно и сами се изплашихме. С малката помощ на 
присъстваща тук жрица на друидите.

Елена не каза нищо, когато отново тръгнаха, рамо 
до рамо по прашния път. Но въпросите не спираха да 
се тълпят в главата ѝ. Въпроси без отговори.
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