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Пролог
Май

Седя на върха на хълм и макар да знам, че съм сторила 
нещо ужасно, нямам никаква представа какво точно е то.

Преди минута или час знаех, но споменът се изплъзна от 
ума ми, преди да успея да го запиша. Знам, че съм избягала от 
нещо, но нямам идея от какво се крия.

Намирам се на невероятно красиво ледено място на било-
то на някаква планина. Долу, далеч под мен, виждам къс вода 
с две лодки на брега. От другата страна няма нищо: планините 
се простират, докъдето ми стига погледът. Слънцето заслепя-
ва, а небето е потънало в най-дълбокото си синьо. Върху земя-
та има тънка снежна покривка, но на мен ми е горещо, защото 
съм облечена с огромно кожено палто. Мястото е прекалено 
снежно и светло. Не може да е истинско. Крия се на някакво 
въображаемо място.

Поглеждам назад и виждам, че долу, до лодките, има ко-
либа. Покатерила съм се тук, за да избягам от нея, от нещо 
вътре в нея. Не би трябвало да стоя тук сама; знам, че наблизо 
дебне опасност.

Значи съм предпочела да пробвам късмета си навън, от-
колкото да се изправя срещу нещото вътре в колибата.

Наоколо няма нито едно дърво, т.е. трябва да пресека 
целия хребет, за да намеря подходящо скривалище. Мина ли 
отвъд, оставам сама в дивото. Само аз, планината, скалите и 
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снегът. Седя на билото и изваждам от джоба на палтото си 
две гладки камъчета. Не знам защо го правя, но усещам, че 
постъпката ми е от особено значение. Камъчетата са черни и 
заедно изпълват почти цялата ми длан. Хвърлям ги с все сила 
едно след друго, възможно най-далеч. Усещам да ме обзема 
задоволство, след като се изгубват сред заснежените скали.

Скоро ще изчезна. Ще намеря скривалище и няма да по-
мръдна от него, докато не си спомня какво съм сторила. Не ме 
е грижа колко време ще отнеме това. Вероятно ще остана на 
това студено място до края на живота си.
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Първа глава

Музиката е прекалено силна, стаята е претъпкана, а в къ-
щата сякаш има повече хора, отколкото което и да е нормално 
човешко същество би могло да познава. Ниските тонове карат 
цялото ми тяло да вибрира. След като оставам в ъгъла за из-
вестно време, поемам дълбоко дъх и започвам да си пропра-
вям път през тълпата от непознати. 

Поглеждам ръката си. На нея с дебел черен маркер е из-
писано „ПАРТИ“.

– Това и сама го виждам – казвам на ръката си, макар да 
нямам представа какво правя тук.

Въздухът е натежал от миризмата на алкохол, пот и пар-
фюм – смесица, която може да предизвика единствено гадене. 
Трябва да се махна оттук. Трябва да изляза на чист въздух. 
Искам да се облегна на някой парапет и да съзерцавам морето. 
А морето определено се намира извън тази къща.

– Здрасти, Флора – чувам гласа на някакъв непознат – ви-
соко, слабо момче с гола глава.

– Здрасти – събирам смелост и отвръщам. Момчето носи 
дънки. Всички момчета тук, както и повечето момичета, носят 
дънки. За разлика от мен. Аз съм облечена в прилепнала, ис-
крящобяла рокля и нося грозни жълти обувки, които дори не 
ми стават.

Явно за мен партито е да се облечеш адски неподходящо, 
за да изпъкваш на фона на тълпата.

Поглеждам отново ръката си. Аз съм на 17, пише. Хвър-
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лям още един поглед върху роклята и обувките си. Изглеждам 
като тийнейджър, но не се чувствам така.

Когато бях по-малка, обичах да се издокарвам за партита. 
Обличах готини рокли, както явно съм направила тази вечер, 
и хората ме прегръщаха и ми казваха, че приличам на прин-
цеса. Но вече съм прекалено голяма за подобни неща. Ако 
разполагах с химикалка, щях да запиша и това на ръката си: 
„По-голяма съм, отколкото си мисля“. Готините рокли вече не 
ми отиват. Би трябвало да нося дънки. 

– Нещо за пиене?
Момчето кимва към маса с пластмасови чаши и бутил-

ки. Отново поглеждам ръката си. Не пий алкохол, прочитам. 
Всички останали пият от съдържанието на бутилките, което 
по всяка вероятност е алкохолно.

– Да, благодаря – отвръщам, за да видя какво ще стане. 
Ръката ми ме информира, че Дрейк заминава. Гаджето на 
П. Партито е по случай нечие изпращане. П. е съкратено от 
Пейдж. Гаджето на Пейдж. Горката Пейдж. – От онова чер-
веното, моля.

Близвам пръста си и започвам да трия надписа, който ме 
предупреждава да не пия, докато се превръща в голямо нече-
тивно петно.

Високото момче ми подава пластмасова чаша, пълна 
догоре с вино. Първата глътка определено не ми допада, но 
факта, че държа чаша, ме кара да се чувствам част от тълпата 
и се впускам да търся Пейдж.

Аз съм на седемнайсет. Това е парти. Дрейк заминава. 
Дрейк е гаджето на Пейдж.

Някаква жена поставя ръката си на рамото ми и ме спира. 
Обръщам се и виждам жена с бяло-руса коса, подстригана на 
етажи, която определено е по-възрастна от всички останали, 
защото по лицето ѝ има бръчки. Това е майката на Пейдж. Ня-
мам представа защо, но тя не ме харесва.
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– Флора – тя се опитва да надвика музиката. Устните ѝ се 
усмихват, но очите ѝ са безразлични. Аз също лепвам фалши-
ва усмивка на лицето си. – Флора. Тук си и си добре.

– Да – извиквам в отговор, докато кимам отривисто с глава.
– Е, ще информирам майка ти. До момента ми прати три 

съобщения да те нагледам.
– Окей – казвам.
– Ние с Дейв излизаме. Ще се оправиш ли? Знам, че се 

нуждаеш от бавачка.
Това вече беше малко злобно.
– Да, разбира се.
Тя се взира в мен, след което се обръща и си тръгва. Тази 

жена е майката на Пейдж и това е нейната къща.
Музиката спира и аз въздъхвам с облекчение. Беше пре-

калено шумна и висока. Само след минута обаче някой пак я 
пуска и хората около мен започват да подскачат и да танцуват 
по начин, който и да искам, не мога да изкопирам. Явно нова-
та, по-енергична песен им допада повече.

– Върнете Pixies* – изкрещява някой до ухото ми. Стряс-
кам се и разливам червено вино по роклята си. Изглеждам все 
едно съм потънала в кръв.

Едно момиче прави крачка назад и ме настъпва. Косата ѝ 
е къса, носи огромни обици, а червилото ѝ е толкова ярко, че 
устните ѝ приличат на рана.

– Извинявай – казва, след което се връща към разговора си.
Трябва да си тръгна. Трябва да се махна оттук. Партитата 

не са каквито си ги представях – с красиви рокли, игри и тор-
та. Не виждам Пейдж. Няма с кого да си кажа две думи. 

Тръгвам към вратата и аромата на море, към лишената от 
музика тишина и дома си, когато отнякъде се чува подрънква-
не и из стаята се разнася шъткане. Разговорите заглъхват и аз 

*  Американска алтернативна рок банда, основана през 1986 г. в Бостън. – Б. пр.
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обръщам глава в посоката, към която сочат всички останали 
погледи.

Той се е изправил върху един стол. Това е Дрейк. Дрейк 
е гаджето на Пейдж, а Пейдж е най-добрата ми приятелка. С 
Пейдж съм на сигурно място; запознахме се, когато бяхме на 
четири, в първия учебен ден. Косата ѝ бе сплетена на плитки, 
моята също, и двете бяхме ужасени. Помня как играехме на 
дама на двора. Помня как заедно се учехме да четем: аз вече 
можех и ѝ помагах да се научи. Докато растяхме, аз ѝ помагах 
с домашните, а тя пишеше кратки пиески, които изпълнявахме 
двете, и намираше подходящи за катерене дървета. Помня как 
в началото на четвърти клас нямахме търпение той да приклю-
чи, за да влезем в прогимназията.

Познавам Пейдж, но съм изненадана, когато виждам, че е 
пораснала. Това означава, че Дрейк наистина ѝ е гадже.

Той е с тъмна коса и носи очила с черни рамки. Облечен 
е с дънки, като всички останали. Не мисля, че го разпознавам.

Той плъзва поглед през тълпата и когато очите му попадат 
на моите, се усмихва и продължава нататък. Това означава, 
че макар да не го разпознавам, двамата все пак се познаваме. 
До стола му стои момиче с руса коса, което е отметнало глава 
и го наблюдава. Прекалено близо е до него. Мисля, че съм я 
виждала и преди. Тя не би трябвало да го гледа по този начин, 
ако той е гаджето на Пейдж.

– Хора, благодаря ви, че дойдохте – обръща се той към 
препълнената стая. – Никога не съм предполагал, че ще ми 
направите истинско парти. Все пак съм в града от пет минути. 
Или пет месеца, за да бъдем точни. Престоят ми при леля Кейт 
и чичо Джон беше страхотен. Не съм очаквал, че ще създам 
куп нови приятелства, докато съм тук – мислех си, че Корнуол 
е малко предградие на Лондон, където ще се возя на двуета-
жен автобус, ще ям отвратителна британска храна и ще стана 
футболен хулиган. Но времето, прекарано тук, беше жесто-
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ко. Надявам се да поддържаме връзка. Всеки от вас е добре 
дошъл, ако иска да ми дойде на гости в Свалбард* и да види 
най-красивите пейзажи на света. Винаги съм мечтал да отида 
там и получих невероятната възможност наистина да го сторя. 
Но в Корнуол прекарах чудесно.

– Трябваше още малко да подрънка за Арктика – прошеп-
на някой зад мен и друг се засмя.

В ръката си държа телефон. Пускам камерата и го сни-
мам, за да запомня защо съм била тук. Нямам представа какво 
означава Свалбард, но каквото и да се крие зад тази странна 
дума, явно му харесва.

Изпивам остатъка от все така ужасното вино и се оглеж-
дам за още. Става ми лошо.

– Разбира се – продължава Дрейк, – докато бях тук, изва-
дих късмета да срещна красивата Пейдж.

Замълчава за момент, усмихва се и по бузите му плъзва 
руменина.

– Която е доста висока топка за него – подшушна отново 
човекът зад мен и другият се съгласи.

– Благодарение на нея – продължи Дрейк, – се запознах 
с много от прекрасните хора тук. Ще ми липсвате. Както и да 
е. Благодаря ви, хора! Ще качвам снежни снимки за всички 
ви във фейсбук. Ами, май това е всичко. А, да, благодаря на 
Пейдж, Ивон и Дейв, че ни позволиха да се съберем в дома 
им, аз щях просто да ви завлека в някой пъб. Наздраве и опи-
тайте да не разрушавате къщата.

Докато той слиза от стола, из стаята се разнася приглуше-
но ръкопляскане – всеки държи чашата си и звучните аплодис-
менти са мисия невъзможна.

Опитвам се да навържа всичко казано дотук. Той зами-
нава. Отива на някакво снежно място, за което е мечтал. Бил 

*  Най-северната част на Норвегия в Северния ледовит океан – архипелагът Свал-
бард включва над 1000 острова с обща площ 62,7 хил. кв. км. – Б. пр.
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е в Пензанс* в продължение на пет месеца, на гости на леля 
си Кейт и чичо си Джон. Пейдж е организирала това парти в 
негова чест.

Пейдж е заобиколена от някакви хора в ъгъла. Поглежда 
към мен и с повдигане на вежди ме пита дали съм добре. Ким-
вам, за да я уверя, че всичко е наред.

Пейдж е много красива. Има дълга, гъста и леко къдрава 
черна коса, светла кожа и тръпчинки на бузите. Прилича на 
кукла от китайски порцелан. Днес се е облякла с яркосиня ро-
кля по тялото, плътен чорапогащник и кубинки. Как съм мо-
гла да се „издокарам“ в моята рокличка и тези ужасни обувки, 
които ме карат да се чувствам адски не на място.

Иска ми се да се видя в някое огледало, но не виждам 
нито едно наоколо.

От вътрешната страна на ръката си намирам кратка бе-
лежка. Кино утре с Пейдж – гласи тя. Развесели я.

Напълвам чашата си с вино и се опитвам да се измъкна 
през страничната врата възможно най-незабелязано. Все едно 
ако си тръгна, някой би забелязал или би имал нещо против. 
Прохладният въздух обгръща лицето ми, а ушите и дробовете 
ми се пълнят със звука и аромата на море. Притварям очи за 
няколко секунди. Слава богу, че се махнах оттам.

Стоя посред нощ на средата на пътя. Оглеждам се в опит да 
разбера какво се случва. Под краката ми има дълга бяла линия. 
Значи съм точно в средата на пътя. Насреща ми лети кола и чу-
вам клаксона ѝ. Взирам се в светлината от фаровете ѝ, докато тя 
се приближава. Колата се отклонява и ме подминава с все така 
надут клаксон, чийто пронизителен писък потъва в нощта.

Не трябва да съм сама. Не бива да стоя по средата на пътя. 
Едва наскоро ми позволиха да пресичам улици без помощта 

*  Британски пристанищен град в Корнуол. – Б. пр.
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на възрастен. Защо съм навън по тъмно? Защо съм сама? Къде 
е мама?

Облечена съм в бяла рокля и странни жълти обувки. На 
роклята има огромно червено петно, но когато го докосвам, не 
усещам болка. В ръката си държа чаша, пълна с „Рибена“*, от 
която явно съм разляла малко върху бялата линия.

Аз съм на десет години. Нямам представа защо се нами-
рам в тялото на възрастен. Това определено не ми харесва и 
искам да си ида вкъщи. Затичвам се към края на пътя и се 
озовавам на крайморската алея. Отнякъде се чува музика. Об-
лягам се на парапета и се опитвам да прогоня надигащата се 
в мен паника.

Отпивам от течността в чашата си и лицето ми се сгърч-
ва. Това определено не е „Рибена“. Вкусът обаче не ми е чужд, 
така че явно съм пила от течността и преди.

Поглеждам към ръката си. На нея пише ФЛОРА и да, това 
съм аз. Буквите на ръката ми формират името ми и това ме 
кара да се чувствам малко по-добре. Аз съм Флора. Под тази 
дума е изписано: бъди смела. Затварям очи, поемам си дълбо-
ко въздух и опитвам да се стегна. Не знам защо съм тук, но 
всичко ще бъде наред.

Аз съм на 17, пише.
На другата си ръка прочитам: Парти. Дрейк заминава. 

Гаджето на П. Останалото е размазано в нечетивно петно. 
Кино утре с Пейдж. Развесели я. А на китката ми пише: Мама 
и татко: ул. „Мораб Гардънс“ № 3.

Знам коя е Пейдж. Тя е най-добрата ми приятелка. За-
познахме се, когато бяхме на четири, на първия учебен ден. 
Дрейк е гаджето ѝ, който заминава, така че Пейдж има нужда 
от развеселяване.

Знам, че имам родители, и знам къде живея. Живея на 

*Британска марка натурален сок. – Б. пр.
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ул. „Мораб Гардънс“ № 3. Искам да си отида у дома и точно 
това възнамерявам да направя. Мисълта ми е замъглена и ми 
се вие свят.

Вглеждам се в назъбеното отражение на луната в мо-
рето. На парапета има закачена обява. ИЗЧЕЗНАЛА КОТКА, 
гласи тя. ЧЕРНО-БЯЛА КОТКА БЕЗ УШИ, ИЗЧЕЗНАЛА ВЪВ 
ВТОРНИК. Отдолу има телефонен номер, на който да се оба-
диш, ако забележиш котката някъде. Снимам обявата вед-
нъж, после още веднъж и още веднъж. Не ми допада идеята 
за черно-бяла котка без уши, която се е загубила и обикаля 
наоколо. Сигурно не може да чува задаващите се коли. Тряб-
ва да я потърся.

Обръщам телефона си и снимам лицето си. Поглеждам 
снимката и осъзнавам, че изглеждам различно. По-възрастна 
съм, отколкото трябва. Не съм на десет.

Имаше парти. Дрейк заминава. Пейдж е тъжна. Аз съм на 
седемнайсет. Трябва да съм смела.

Водата е огромно черно петно, което се простира в нощ-
та. Отражението на луната блести в тъмнината. Светлият бряг 
е последното късче земя преди водата.

Дали да не сляза на плажа и да не съсипя със ситните ка-
мъчета и мокрия пясък странните обувки, които не знам дали 
харесвам, или не.

Бих могла да седна долу и да допия червената течност 
в чашата си, докато съзерцавам водата още малко. Слизам 
внимателно по износените в средата стълби, които се спус-
кат сред скалите към плажа. За моя изненада токчетата ми не 
потъват в каменистия пясък. Намирам си място за сядане и се 
вглеждам във водата.

Вълните лакомо поглъщат скалите, а аз чувам стъпки зад 
себе си. Не се обръщам. Изведнъж някой сяда до мен.
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– Флора – обръща се към мен момчето с голяма усмив-
ка. Раменете ни се докосват. – Това е вино, нали? – Той взема 
чашата от ръката ми и отпива. Поглеждам го. Носи очила и 
дънки и има тъмна коса.

Леко се отдръпвам от него.
– Аз съм – казва. – Дрейк. Флора, добре ли си?
– Ти си Дрейк?
– Да. О, да. Разбирам какво се е случило. Няма нищо, 

Флора. Познавам те от месеци. Бях гадже на Пейдж.
Не знам какво да му кажа.
– Няма проблем. Честно. Но защо пиеш вино? Ти никога 

не пиеш.
Иска ми се да кажа нещо, но нямам представа какво. Ис-

кам поне да се престоря на нормална. Това е Дрейк. Бил е на 
партито си, но сега е на плажа.

– Какво правиш тук? – питам го. – Имам предвид на плажа.
Поглеждам думите на лявата си ръка. Мога да ги разче-

та на светлината на уличната лампа зад нас. Дрейк заминава. 
Буквите отдолу са замазани. Дясната ми ръка отново ми при-
помня да съм смела.

Той поема ръката ми в своята и се зачита в написаното. 
Дланта му е топла.

– Дрейк заминава – казва. – Гаджето на П. – и двамата 
се взираме в буквите.  – Флора, бъди смела. Обичам думите по 
ръцете ти. Помагат ли ти да си спомняш?

Държи и двете ми ръце.
– Бях гаджето на Пейдж.
Не знам защо е тук. Той заминава. Отива някъде другаде.
Нощта става все по-студена и леденият бриз пари по ли-

цето ми.
– Какво ще правиш? Къде отиваш? – изстрелвам въпро-

сите един след друг, защото съм нервна.
Той не пуска ръцете ми. Харесва ми да усещам топлината 
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му по себе си. Мога да разбера отговора на собствения си въп-
рос само от погледа му.

– Ще бъде чудесно – отвръща. – И студено. Вече съм бил 
там веднъж. Беше отдавна. Отидохме на екскурзия в Свалбард 
да видим среднощното слънце*. Бях на десет и оттогава искам 
да живея там. И девет години по-късно, мечтата ми най-сетне 
ще се сбъдне. Ще бъде жестоко – въздъхва. – Там ще уча на 
английски, защото в Свалбард ходят хора от целия свят. Което 
си е страшен късмет, защото хич не ме бива с езиците.

Той се извърта лекичко и цялата му страна се допира 
до моята. Пуска лявата ми ръка, но стисва дясната плътно в 
своята.

Оказва се невъзможно да проследя мисълта на Дрейк, за-
щото кожата ми заживява собствен живот. Изведнъж е стана-
ла хиперчувствителна и всяка малка частица от нея копнее за 
допира му.

Той е гаджето на Пейдж и нямам представа какво прави 
тук.

– Наистина страшен късмет – успявам да повторя думите 
му. Облягам глава на рамото му, защото нямам какво да губя. – 
Ти си на деветнайсет – казвам. – Аз съм на седемнайсет.

Струва ми се важно да го запомня. Дръпвам главата си, 
защото това е гаджето на моята приятелка.

Дрейк се протяга, обгръща ме с лявата си ръка и придърп-
ва главата ми към рамото си. Отпускам се в прегръдката му.

– С Пейдж се разделихме – казва.
Обръща се към мен и аз също се извръщам към него. Ко-

гато устните му докосват моите, знам, че това е единственото 
нещо на света, което мога да направя в този момент.

Колите идват и си отиват над нас. Вълните се разбиват и 

*  Наричат Норвегия „страната на среднощното слънце“, защото в най-северните 
части слънцето въобще не залязва в определен период през лятото (след 21 юни). 
Този феномен е известен като „бели нощи“. – Б. пр.
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се отдръпват в краката ни. Аз целувам Дрейк. Искам да оста-
на на плажа с него завинаги. Нямам представа как и защо се 
случва всичко това, но знам, че това е единственото хубаво 
нещо в целия ми живот. Нечии фарове ни осветяват за момент. 
Остатъкът от света изчезва.

Някак успявам да се върна в реалността. Една вълна се 
разбива в брега, а студеният вятър разрошва косата ми.

– Ей – обръща се към мен Дрейк. – Какво ще кажеш да 
отидем някъде? Сега? Може да прекараме нощта...

Не откъсвам поглед от него. Може да прекараме нощта. 
Вътре в мен всичко се напряга. Искам да прекарам нощта с 
него. Нямам идея какво да направя. Той иска да прекарам но-
щта с него. Нощта. Тази нощ.

Трябва да се прибера.
– Майка ми... – започвам. Погледите ни са впити един в 

друг и дори не успявам да довърша изречението си. Не мога да 
откъсна очи от неговите. Привеждам се да го целуна отново, 
но той се отдръпва.

– Майка ти – казва. – Божичко, съжалявам. Беше ужасна 
идея. Тоест... Какво, по дяволите, си мислех... Не исках...

Той млъква. Аз не мога да продумам, затова кимвам. Из-
ражението му в момента е напълно неразгадаемо.

– Добре съм – отбелязвам.
– Съжалявам. Аз никога...
Грабвам кичур от косата си и я бутвам в устата си. Дори 

не мога да довърша изреченията си. Искам да му кажа, че ни-
кога не съм очаквала да ми се случи подобно нещо. Че съм 
убедена, че не ми се е случвало преди. Че съм объркана и все 
още опитвам да осъзная момента. Че винаги ще го обичам, за-
дето ме накара да се чувствам нормална. Че бих се радвала да 
прекарам нощта с него. И че въпреки това не мога да постъпя 
така с приятелката си; и че не мога да остана с него през цяла-
та нощ, защото просто не мога.
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– Тя ще се обади в полицията – казвам, като имам пред-
вид майка ми.

– Полицията. Боже. Аз съм такъв идиот. Забрави какво 
ти казах.

Косъмчетата по ръцете ми са настръхнали от студа. Мо-
рето е бурно, вятърът прорязва въздуха, а луната и звездите 
изчезват зад облаците. Небето се превръща в бездна, подобна 
на морето.

– Работата е там, че... Мога да ти го кажа, защото така и 
така ще го забравиш, мамка му. Преди седях с теб и Пейдж 
в бара, гледах колко си красива с русата си коса и си мис лех, 
че си по-различна от което и да е друго момиче на света. По-
стоянно се чудех какво ли би било да съм с теб. Толкова си 
различна. И винаги ми се усмихваше. А аз исках да се грижа 
за теб и да те слушам как ми говориш, защото си... различна. 
И това, което казваш, се различава от приказките на други-
те – той поема лицето ми в ръцете си. – Ще се оправиш ли, 
Флора?

Кимвам. Точно сега искам да запиша някъде, че съм го 
целунала. Само че би било доста странно да драскам по ръ-
ката си, докато той ми говори. Ще ми се да си запиша, че 
Дрейк е искал да ме отведе някъде за през нощта. Не искам 
да забравям този момент. Може би наистина можем да го на-
правим. Бих могла да намеря начин. Полага ми се една нощ, 
в която да съм нормална. В която да не съм на десет.

– Ще се оправя – отвръщам. – Ако сега отидем някъде, ще 
се справя. Сигурна съм, че ще бъда добре.

– Не. Извинявай. Грешката е моя. Не можем. Но все пак 
може да поддържаме връзка? Просто ми пиши, за да знам, че 
си добре. Ще го направиш ли?

– Да поддържаме връзка – искам да го целуна отново. Не 
искам той да спира да ме целува. След като се целунахме, ис-
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кам да изтрия всичко останало около нас и да останем само 
ние двамата и плажът.

Водата се приближава все повече и ние се дръпваме на 
още по-малко късче пясък. Той си поема дълбока глътка въз-
дух и стисва ръката ми.

– Флора Банкс, грижи се за себе си. Не казвай на Пейдж 
за всичко това. Не казвай на майка си. И не го записвай на 
ръката си. 

Той взема гладко камъче от земята и го задържа за мо-
мент в гладката си длан. Дори на лунната светлина виждам, 
че камъчето е чисто черно, макар повечето на този плаж да са 
сребристосиви.

– Вземи го – казва. – Това камъче е за теб.
Дрейк пуска камъчето в ръката ми и стисва пръстите ми 

около него.
– Ще го пазя завинаги – отвръщам.
Изправяме се и осъзнавам колко замръзнала, скована и 

объркана се чувствам. Иска ми се да се мушна в леглото и да 
преживявам тези няколко момента отново и отново. Обръща-
ме се и се вглеждаме в очите на другия.

– Е... – започва. – О, не мога да се върна у Пейдж. Не и 
сега. Ще се прибера, а утре ще замина тихомълком.

Отново целува устните ми. Отпускам се в обятията му и 
усещам ръцете му около себе си. Някак знам, че никога повече 
няма да се почувствам по този начин.

– Искаш ли да те изпратя? – пита ме и аз поклащам глава. 
Оставам на плажа, докато той си тръгва. Когато стига до 

стълбите, водещи към реалността, се обръща и ми махва. По-
сле изчезва от живота ми завинаги.

Целунах мъжа на мечтите си. А той заминава за студено 
и далечно място със среднощно слънце. Отпускам глава назад 
и се вглеждам в мрачното небе.
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Прибирам се вкъщи и заварвам майка ми да ме чака с 
чаша чай, пусната коса и по халат. Целува ме по бузата и ме 
оглежда от горе до долу.

– Добре ли прекара? – пита ме.
– Да.
– Пила си.
– Съвсем малко.
– Имаш огромно петно на роклята. Както и да е. Хубаво 

ли беше?
– Да, беше чудесно, благодаря – поглеждам я изпод веж-

ди. – Абсолютно прекрасно.
– Добре. Пейдж ли те изпрати дотук?
– Да.
– Чудесно. В такъв случай си вземам обувките обратно.
Изритвам жълтите обувки от стъпалата си и се качвам 

горе. Обличам пижама и записвам всяка малка подробност от 
срещата си с Дрейк. Използвам за целта последните страници 
от стара тетрадка, защото мама никога няма да се сети да пог-
ледне там. След като приключвам, скривам тетрадката в ку-
тията под леглото. Написвам си и лепящо листче, което да ми 
напомни къде съм я скрила, за да мога да прочета спомените 
си пак на сутринта.

Прочитам ги, но се оказва, че все още ги помня.
Оставям черното камъче върху нощното си шкафче. Пом-

ня. Аз съм на седемнайсет.


