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Отново проверих костюма си, откраднат от гардеробните на „Слънчевият 

палат“. На външен вид приличах на всяка друга компаньонка. Златни верижки и 
украшения около кръста и глезените ми. Пера и златни панделки, окичени по 
алената ми (боядисана със спрей), сплетена коса. Тъмносиви, искрящи очни 
сенки. Свирепа татуировка на феникс, изрисувана по горната част на бузата ми и 
единия клепач. Червена копринена премяна оставяше ръцете и кръста ми 
разголени, а тъмни дантели бяха обшити по обувките ми.  
Но в костюма ми имаше едно нещо, което другите момичета не носеха.  
Верижка от тринадесет бляскави огледалца. Те бяха отчасти скрити измежду 
другите орнаменти, обгръщащи глезена ми, и от разстояние изглеждаха като 
поредното украшение. Напълно незабележимо. Но от време на време, когато 
уличните светлини го уловяха, то се превръщаше в редица бляскави, искрящи 
сияния. Тринадесет - неофициалният номер на патриотите. Това бе нашият 
сигнал до тях. Те сигурно наблюдаваха главния район на Вегас постоянно, така че 
трябваше да забележат проблясващите по мен светлинки. И когато това се 
случеше, щяха да ни разпознаят като същата двойка, на която бяха помогнали да 
се спаси в Лос Анджелис.  

Джъмботроните, наредени по улицата, изпукаха за миг. Клетвата трябваше 
да започне отново всеки момент. За разлика от Лос Анджелис, във Вегас пускаха 
националния обет по пет пъти на ден – всички Джъмботрони спираха новините и 
рекламите, които показваха, биваха заменени от огромни изображения на Електор 
Примо, при което пускаха следното по високоговорителната система на града:  

 
Заклевам се във вярност към знамето на великата Американска 

република, към нашия Електор Примо, към нашите прославени щати, към 
единството срещу колониите, към нашата неизбежна победа!  

 
До неотдавна и аз рецитирах тази клетва всяка сутрин и всеки следобед със 

същия ентусиазъм като всеки друг, твърдо решена да попреча на колониите от 
източното крайбрежие да завземат нашата безценна земя на западното 
крайбрежие. Това бе, преди да разбера за ролята на републиката в смъртта на 
родителите ми. Не бях убедена какво да мисля сега. Да позволя на колониите да 
победят?  

Джъмботроните започнаха да излъчват преглед на новините. Седмично 
резюме. Дей и аз гледахме как заглавията преминават през екраните:  
 
РЕПУБЛИКАТА ТРИУМФАЛНО ПРЕВЗЕ КИЛОМЕТРИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА 
КОЛОНИИТЕ В БИТКАТА ЗА АМАРИЛО, ИЗТОЧЕН ТЕКСАС.  
 
ОТМЕНЕНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАВОДНЕНИЕ В САКРАМЕНТО, 
КАЛИФОРНИЯ. 
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ЕЛЕКТОРЪТ ПОСЕЩАВА ВОЙСКАТА НА СЕВЕРНИЯ БОЕН ФРОНТ, ПОВДИГА 
ДУХА.  

Повечето бяха доста безинтересни – обикновени новини от бойния фронт, 
последни данни за времето и съдебните производства, съобщения за карантини 
във Вегас.  

И тогава Дей ме потупа по рамото и ми посочи един от екраните.  
 

КАРАНТИНАТА В ЛОС АНДЖЕЛИС СЕ РАЗПРОСТЯ ДО СЕКТОРИ ИЗУМРУДЕН 
И ОПАЛОВ.  

 
– Скъпоценните сектори? – прошепна Дей. Очите ми все още бяха 

фиксирани върху екрана, макар че новината беше изчезнала. – Там не живеят ли 
богаташите?  

Не знаех дори какво да отговоря на това, защото самата аз се опитвах да 
асимилирам информацията. Изумруденият и Опалов сектор… Да не би да беше 
някаква грешка? Или пък заразите в Ел Ей бяха станали толкова сериозни, че ги 
излъчваха по джъмботроните във Вегас? Абсолютно никога не бях виждала 
карантината да се разпростира в секторите на висшето общество. Изумруденият 
сектор граничи с Рубинения… това означаваше ли, че секторът, в който се 
намираше домът ми, също щеше да бъде поставен под карантина? А, какво се 
случваше с ваксинациите ни? Не трябваше ли те да предотвратяват подобни 
неща? В мислите си се върнах обратно към записките в дневника на Метиъс. 
Някой ден - беше казал той - ще бъде пуснат вирус, който никой от нас няма да 
успее да спре. Спомних си нещата, които бе разкрил брат ми – подземните 
фабрики, излезлите извън контрол болести… систематичните зарази. Побиха ме 
тръпки по цялото тяло. Лос Анджелис ще я потуши, казах си аз. Заразата, както 
винаги, ще утихне.  

Изредиха се още новини. Една от познатите бе за екзекуцията на Дей. В нея 
пуснаха клипа от двора за разстрел, където братът на Дей, Джон, бе поел 
куршумите, предназначени за Дей, след което бе рухнал с лице върху земята. Дей 
извърна очи към тротоара.  

Показаха една по-актуална новина. В нея се казваше следното:  
 
БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛА SS NO: 2001963034  
------------------------  
ДЖУН ИПАРИС  
АГЕНТ, ГРАДСКИ ПАТРУЛ, ЛОС АНДЖЕЛИС  
 
ВЪЗРАСТ/ПОЛ: 15, ЖЕНА  
ВИСОЧИНА: 162.5 СМ  
КОСА: КЕСТЕНЯВА  
ОЧИ: КАФЯВИ  
 
ПОСЛЕДНО ЗАБЕЛЯЗАНА БЛИЗО ДО РЕЗИДЕНЦИЯ БАТАЛА, ЛОС АНДЖЕЛИС, 
КАЛИФОРНИЯ  
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350 000 РЕПУБЛИКАНСКИ БАНКНОТИ НАГРАДА, АКО БЪДЕ ЗАБЕЛЯЗАНА, 
ДОКЛАДВАЙТЕ НЕЗАБАВНО НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ.  

Републиката искаше народът й да си мисли точно това. Че аз съм безследно 
изчезнала, че се надяваха благополучно да ме върнат. Това, което не казваха, бе, 
че вероятно ме искаха мъртва. Помогнах на най-прословутия престъпник в 
страната да избяга от екзекуцията си, подкрепих патриотите бунтовници при 
организирано покушение срещу военната щабквартира и предадох републиката.  
Но те не искаха тази информация да стане публично достояние, затова ме 
преследваха тихомълком. В сводката за изчезването бе показана снимката от 
военната ми книжка – кадър в анфас, в който не се усмихвах, бях без грим, като 
изключим малко гланц за устни, тъмната ми коса бе завързана на висока конска 
опашка, а златен републикански печат блестеше на фона на черната ми куртка. 
Бях благодарна, че в този миг татуировката с феникса скриваше половината от 
лицето ми.  

Отправихме се към средата на главния район, преди говорителите да 
изпукат отново за клетвата. Дей и аз спряхме да се движим. Той отново се спъна и 
замалко не падна, но аз успях да го хвана достатъчно бързо и го задържах 
изправен. Хората на улицата вдигнаха погледи към джъмботроните (с изключение 
на шепа войници, които бяха застанали по краищата на всяко кръстовище, за да 
се уверят, че всички ще вземат участие). Екраните потрепнаха. Изображенията по 
тях изчезнаха в мрак, след което бяха заменени от портрети на Електор Примо с 
висока резолюция.  

Заклевам се във вярност… 
Да повтаряш тези думи с всички останали на улицата бе едва ли не 

утешително, поне докато си напомних, че всичко се бе променило. Върнах се в 
мислите си към първата вечер, когато бях заловила Дей, когато Електорът и синът 
му бях дошли да ме поздравят лично, че бях вкарала един прочут престъпник зад 
решетките. Спомних си как изглеждаше Електорът. Портретите по джъмботроните 
показваха същите зелени очи, яка челюст и черна къдрава коса… но те 
пропускаха студенината в изражението и болнавия цвят на кожата му. На 
портретите той изглеждаше като грижлив баща с румени бузи. Не такъв, какъвто 
си го спомнях.  

… към знамето на великата Американска република… 
Внезапно излъчването спря. На улицата настъпи мълчание, след което се чу хор 
от объркани шепнещи гласове. Намръщих се. Това бе необичайно. Никога не бях 
виждала клетвата да бъде прекъсвана, нито веднъж. А системата на 
джъмботроните бе свързана така, че когато се прекъснеше един екран, това не 
засягаше останалите.  

Дей вдигна поглед към празните монитори, докато моите очи се стрелкаха 
към войниците, наредени по улицата.  

– Непредвиден инцидент? – учуди се той. Тежкото му дишане ме притесни. 
Дръж се още малко. Не можем да спрем тук.  
Поклатих глава.  
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– Не. Погледни войниците. – Кимнах леко към тях. – Променили са позите си. 

Пушките им вече не са закачени на раменете – сега ги държат. Приготвят се за 
някаква реакция от тълпата.  

Дей поклати главата си бавно. Изглеждаше обезпокоително блед.  
– Нещо се е случило.  
Портретът на Електора изчезна от джъмботроните и веднага бе заменен с 

нова поредица от изображения. Те показваха мъж, който беше образ и подобие на 
Електора, само че много по-млад, едва навършил двадесет, със същите зелени 
очи и тъмна, къдрава коса. За миг си спомних лекото вълнение, което бях 
почувствала, когато го бях срещнала за първи път на тържествения бал. Това бе 
Андън Ставрополос, синът на Електор Примо.  

Дей бе прав. Нещо значимо се беше случило.  
Електорът на републиката бе умрял.  
Нов, оптимистичен глас се чуваше от високоговорителите.  
– Преди да продължим нашата клетва, ние трябва да инструктираме всички 

войници и граждани да заменят портретите на Електора в своите домове. Можете 
да получите нов портрет от местния полицейски участък. Проверките, които ще се 
уверят във вашето сътрудничество, ще започнат след две седмици.  
Гласът анонсира мнимите резултати от общонародните избори. Но никъде не се 
спомена нищо за смъртта на Електора. Или пък за повишението на сина му. 
Републиката просто беше продължила със следващия си Електор без никакво 
колебание, сякаш Андън и баща му бяха една и съща личност. Главата ми се 
замая – опитах се да си спомня какво бях научила в училище за избирането на 
нов Електор. Той винаги посочваше своя наследник, а национални избори само 
потвърждаваха решението. Не бе учудващо, че Андън е следващият по реда на 
наследство, но нашият Електор бе на власт от десетилетия, много преди аз да 
съм била родена. Сега той си бе отишъл. Нашият свят се беше променил само за 
няколко секунди.  

Както на нас с Дей, така и всички на улицата беше станало ясно какво е 
уместно да бъде сторено: сякаш като по сценарий всички се поклонихме на 
портретите по джъмботроните и изрецитирахме останалата част от клетвата, 
която се бе появила върху екраните.  

… към нашия Електор Примо, към нашите прославени щати, към 
единството срещу колониите, към нашата неизбежна победа!  

Повтаряхме това отново и отново, докато думите продължаваха да стоят на 
екрана, без някой да се осмели да спре. Хвърлих поглед към войниците, строени 
по улиците. Ръцете им бяха стиснали здраво оръжието. Накрая след миг, който 
сякаш продължи часове, думите изчезнаха и джъмботроните отново започнаха да 
излъчват новинарския преглед. Всички ние отново започнахме да се движим, 
сякаш нищо не се бе случило.  

Тогава Дей се препъна. Този път усетих как той потрепери и сърцето ми се 
сви.  

– Не се предавай – прошепнах аз. За моя изненада почти не изрекох: Не се 
предавай, Метиъс. Опитах се да го изправя, но Дей се изплъзна от ръцете ми.  
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– Съжалявам – измънка в отговор той. Лицето му лъщеше от пот, очите му 

бяха плътно затворени от болка. Дей повдигна два пръста към челото си. Спри. 
Нямаше да успее.  

Огледах се обезумяла наоколо. Твърде много войници – все още имахме да 
извървим голямо разстояние.  

– Не, ти трябва да продължиш – казах решително аз. – Не се предавай. Ще 
се справиш.  

Но този път бе безсмислено. Преди да успея да го хвана, той падна на ръце 
и рухна на земята. 
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