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15 септември
Къде е Ноа Флин?

Незначително прекъсване на обичайното блогване!
Ако сте редовен читател на Girl Online, значи знаете, че оби-

чам да отговарям на въпросите ви или в коментари, или по мей-
ла. Въпреки че повечето от вас са суперготини и питат за на-
пълно нормални нещица като новата ми учебна година и как 
се организирам за предстоящите курсове и крайния срок за из-
питите... инбоксът ми беше наводнен с въпроси за Ноа Флин. 
По-точно: „Къде е той? Какво прави? Защо напусна световното 
турне на The Sketch?

Значи, цялата тази работа не се случва единствено тук, в 
блога ми, ами и във всички акаунти в социални мрежи, които 
имам, дори в истинския живот! Затова ми се струва, че е време 
да разкажа онова, което знам.

Ако сте нов читател на блога ми, може и да не сте наяс-
но, че двамата с Ноа излизахме (подчертавам миналото вре-
ме). Старите читатели вероятно го познават и като Момчето от 
Бруклин и макар да не съм писала за него от известно време – 
нито пък за нас – заради отсъствието му мнозина питат за него.

Затова, поемете си дълбоко дъх, ще чуете истината: и аз не 
знам. Знам колкото знаете вие и мога единствено да се надя-
вам, че е добре и е щастлив, каквито и да ги върши. Мениджъ-
рът му пусна следното изявление:

„Заради натоварен работен график, както и лични про-
блеми, Ноа взе решение да напусне световното турне на The 
Sketch месец преди края му. Той се извинява на феновете си за 
разочарованието и им благодари за непрекъснатата подкрепа.“

Това е всичко, което знам. За съжаление, фактът, че съм 
приятелка на Ноа, съвсем не означава, че имам джипиес коор-
динатите му във всеки един момент, така че не мога да логна 
някое приложенийце на телефона и да проверя къде се намира 
(макар да съм сигурна, че мама го прави и с мен, и с брат ми). 
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Мога единствено да ви кажа, че познавам Ноа и той едва ли е 
взел необмислено това решение. Същевременно той е много 
силен човек и съм сигурна, че ще се върне съвсем скоро.

Дано това е достатъчно добър отговор на въпросите ви и да 
продължим живота тук, в Girl Online, както обикновено.

За онези от вас, които може и да нямат никаква представа 
какви ги приказвам... извинявам се, ха, ха! И още нещо, Ноа, ако 
четеш тези редове, пусни един есемес, за да не се налага да 
пускам по петите ти частен детектив.

Girl Online, going offline ххх
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Първа глава

В мига, в който приключа някой пост в блога, предавам 
лаптопа на Елиът.

– Мислиш ли, че става?
Очите му пробягват по екрана и аз захапвам нервозно нокъ-

тя на малкото си пръстче.
– На мен ми се струва супер – отвръща той след няколко 

мъчителни секунди.
След като съм си осигурила одобрението му, аз си дръпвам 

лаптопа и натискам бутона за публикуване, преди да ми хрум-
не нещо друго. В същия момент усещам как от плещите ми се 
вдига товар. Готово. Не мога да върна думите обратно. „Изложе-
нието“ ми напълно официално е на бял свят, макар да е нелепо, 
че изобщо имам нужда да правя изявление. Топлината опарва 
бузите ми и аз разбирам колко ме е ядосало това положение...

Елиът кашля – високо – прекъсва нишката на мисълта ми. 
Единият ъгъл на устните му е извит, при което сърцето ми се 
свива, защото знам, че има нещо, което го притеснява.

– Наистина ли не си се чувала с Ноа от средата на август?
Свивам рамене.
– Не съм.
– Този е направо невероятен. Момчето от Бруклин ни раз-

очарова.
Отново свивам рамене. Това май е единственият жест, кой-

то успявам да направя. Ако мисля прекалено много по този въ-
прос, всички чувства, които се опитвах да скрия, ще избълбукат 
на повърхността.

– Получила съм един-единствен есемес – вадя телефона и 
намирам есемеса. – Виж.

Извинявай, Пени. Дойде ми множко. Зарязвам 
турнето, имам нужда от почивка. Скоро ще се обадя 
Н х
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Нямам представа какво влага Ноа в „скоро“, но вече мина 
цял месец и от него няма ни звън, ни дрън. Изпратих безброй 
есемеси, диеми и емейли, но отговор така и не получих. Освен 
това, нямам никакво желание да се представя като отчаяното 
бивше гадже, което се опитва да го намери, затова напоследък 
позабавих темпото. Въпреки това всеки път, когато си помисля, 
че не отговаря, стомахът ме присвива.

– И така – започва Елиът, – постъпи правилно, като качи 
историята си и се отърва от въпросите на хората. На кого му 
трябва подобна драма?

– Именно. 
Местя се в края на леглото и дръпвам четката за коса от бю-

рото. Погледът ми пробягва по селфитата, които съм закачила на 
огледалото, докато прокарвам четката през изруселите от слънце-
то светлокестеняви крайчета; на една от снимките сме с Лия Бра-
ун, Елиът и Алекс, има дори една с Меган. Повечето са скрити от 
изрезките на любимите ми снимки от списания – вдъхновение за 
портфолиото ми – и програмата за преговор, внимателно оцвете-
на, за да знам какво точно трябва да направя. Мама се пошегува, 
че съм била отделила повече време за оцветяването, вместо за 
учене, но това ми помага да се чувствам така, сякаш контролирам 
нещо. Всичко останало в живота ми се струва недосегаемо – и 
Ноа, и кариерата ми на фотограф, дори приятелите ми... Всич-
ки се подготвят за живота след последните години от гимнази-
ята. Въпреки че разчитам на летящ старт благодарение на стажа 
при Франсоа-Пиер Нуво – един от най-върховните фотографи на 
света – имам чувството, че все още тъпча на едно място, докато 
всички останали тичат около мен. Сега накъде?

– Мислиш ли, че си е намерил друга? – Елиът ме поглеж-
да над очилата си с изражение, което ми е до болка познато, а 
именно: „тази работа няма да се отрази никак добре на Пени“, с 
което много обича да ме изненадва от време на време.

– Елиът! – замерям го с четката, а той се дръпва ловко, за 
да я избегне. Тя се удря в стената зад него и пада върху купчина 
дрехи за пране.

– Какво? Той е необвързан, също като теб. Време е да се по-
размърдаш, Пен. Животът не се върти единствено около Бруклин. 
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Отправя ми поредното си натрапчиво намигане и аз завър-
там очи. Ако има нещо, което ме вълнува повече от мълчанието 
на Ноа, то е мисълта за Ноа с друга.

Трябва да сменя темата, затова се обръщам към Елиът.
– Кажи как е Алекс.
Елиът вдига ръце към небето.
– Самото съвършенство, както винаги.
Ухилвам се.
– Вие, момчета, сте толкова готини, но сте големи досад-

ници.
– Казах ли ти, че се е преместил от винтидж магазина? 

Сега работи в един ресторант – Елиът грейва от гордост. – Ня-
мам търпение да приключа с училището, за да заживеем заед-
но. Искам да кажа, че и без това прекарвам по-голямата част от 
живота си у тях. С изключение на времето, когато не съм там, 
разбира се.

Той се усмихва, но тази усмивка не озарява очите му. При-
веждам се към него и стискам ръката му.

– Родителите ти ще се опомнят... 
От седмици скандалите в дома на семейство Уентуърт не 

спират. Понякога чуваме крясъците им през тънките стени на 
мансардата ми, в тези вечери се чувствам неловко.

Сега е негов ред да свие рамене.
– Според мен вече е крайно време да сложат край на мъките 

си. На всички ще ни бъде по-добре, ако се разделят веднъж и 
завинаги.

– Пени! – гласът на мама се понася по стълбите съм стая-
та ми.

Обръщам телефона и поглеждам часа.
– Ох, по дяволите. Хайде, Елиът, да не закъснеем! Не мога 

да пропусна първия час – скачам от леглото и започвам да тъпча 
книги в чантата. Оглеждам се бързо и едва тогава забелязвам, че 
съм сресала само половината коса, преди да замеря Елиът с чет-
ката. Грабвам ластик от бюрото и събирам косата си – както е 
рошава – на безформен кок. Това би трябвало да свърши работа.

Способността на Елиът да превърне тъмен облак в слънчев 
лъч винаги ме удивява, а когато се обърна, той отново се е пре-
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върнал в бъбрив веселяк. Хваща ме под ръка, след това ми се 
усмихва широко.

– Да се надбягваме за кроасан с шоколад?
– Дадено.
Прескачаме през стъпало, смеем се и се блъскаме.
– Какви ги вършите, откачалки такива? – цъка мама, когато 

скачаме от последното стъпало и измъкваме от протегнатите ѝ 
ръце топлите кроасани с шоколад. – Да не забравите, че трябва 
да се приберете до седем за рождения ден на Том.

– Няма проблем! – отвръщам от вратата, макар да съм на-
ясно, че съм омазана с шоколад на места, на които нито едно 
лъскаво шестнайсетгодишно момиче не трябва да е оплескано. 
Няма начин да забравя рождения ден на големия си брат, но 
знам много добре защо мама ми напомни. След училище вечно 
се мотая с Елиът из Брайтън и го снимам за портфолиото си. Той 
е съвършеният модел за мен – толкова самоуверен, че никога не 
се притеснява да застане насред улицата в някаква поза дори 
когато минават хора.

– Май трябва да започна блог – заяви той един ден. – Тога-
ва ще мога да покажа всички снимки! Дори онези, които ти не 
харесваш, са страхотински.

– Трябва – отговорих. – Ще се отрази върховно и на рабо-
тата ти в модата.

– Ще си помисля – заяви той, но така и не направи нищо. 
Предполагам, че повече му допада да мисли за възможността 
да си има блог, отколкото да посвещава куп усилия на въпрос-
ния блог. Вечно върти очи, когато ме види над лаптопа, но също 
така знае, че няма друг начин да го поддържам. А след дългото 
ми отсъствие миналата година аз съм по-решена от когато и да 
било да го направя успешен.

Навън е хладно и това ми напомня, че есента наближа-
ва, въпреки че е едва септември. Това време на годината ми е 
най-любимото – листата стават златни, изсъхват след като цяло 
лято са били отдадени на работа, а слънцето грее много по-ярко, 
след като омарата от летните горещини се е вдигнала. Всичко 
ми се струва малко по-светло и свежо – чиста дъска за новата 
учебна година. Съвсем чиста дъска. Точно това ми трябва.
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Сгушвам се по-близо до Елиът и преплитам пръсти с него-
вите.

– Тази вечер ще трябва да зарежем снимките – заявявам аз. – 
Единственият минус, че Алекс е напуснал винтидж магазина, 
е, че вече няма да можем да вземаме назаем готинки костюми!

Замислям се за любимата си снимка на Елиът. Беше обле-
чен в нормалните си дрехи (тесни дънки, тениска в бургундско 
и едро плетена жилетка), с пиратска шапка с огромно щръкна-
ло перо, застанал на един крак върху обърната кофа, която от-
крихме на каменистия бряг. Приличаше на краля на пиратите в 
Брайтън. Пират, но с изключителен усет към модата.

– Пак ще се върнем към гардероба на майка ти! – въздиша 
драматично той. Прихвам. Самата истина. Мама има купища 
странни и прекрасни аксесоари от артистичното си минало.

Оставям го на автобусната спирка и той лепва две елегантни 
целувки на бузите ми – нещо, което е прихванал в Париж, а след 
това е доизкусурил по време на стажа си в списание „ШИК“.

– До после, сладурче – подхвърля той, след това снишава 
глас. – И да не вземеш да се затръшкаш за Ноа. Обещаваш ли 
ми?

Изчервявам се.
– Обещавам.
Пътят до училище от автобусната спирка е съвсем кратък, 

въпреки това компанията на Елиът ми липсва от мига, в който се 
разделяме. Усещам болка, сякаш ми липсва ръка или крак. Липс-
ва ми целият Елиът, толкова много, че ме боли. Нямам предста-
ва какво ще правя, ако двамата с Алекс решат да се преместят в 
Лондон догодина. Самата мисъл кара кроасана с шоколад да се 
надигне в стомаха ми и аз преглъщам, за да го задържа на място.

Телефонът ми подава сигнал и аз на мига забравям даде-
ното обещание и си мисля, че може да е Ноа. Само че не е той. 
Кира е. „Ти къде си?“, гласи есемесът. След това поглеждам 
часа. Имам нищо и никакви пет минутки до началото на първия 
час, а двете с Кира ни чака презентация в часа по история. Леле.

Хуквам и се втурвам по стълбите и през двойната врата на 
училището. Едва влязла, се натъквам на две момичета от дол-
ните класове, навели са се над телефоните, докато се кискат на 
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нещо в Celeb Watch. В същия миг усещам как безпокойството 
ми набъбва също като прилив, да не би да клюкарстват за мен, 
но този път не е за мен. Оказва се, че Хейдън от The Sketch е скъ-
сал с гаджето си, Кендра. Когато едното момиче ме поглежда, 
се мръщи, но в очите ѝ не забелязвам искрица, че ме е познала. 
Сигурно защото приличам на кръгла откачалка, както съм ги 
зяпнала. Забързвам покрай тях, а сърцето ми блъска в гърдите. 
Хората вече не се обръщат след мен.

Въздишам облекчено и оставям безпокойството да се отте-
че. Двамата с Ноа сме официално стара клюка. Аз съм просто 
най-обикновено момиче, което води нормален живот и ходи в 
нормално училище. Нали все това исках от края на турнето.

Нали?
– Пени! МИЛИ БОЖЕ, ето те и теб! – Кира хуква към мен 

и прекъсва мислите ми, преди да задълбаят прекалено. Тегли 
ме тичешком към презентацията и аз я оставям да ме влачи по 
коридорите обратно към всичко нормално.
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Втора глава

– Чакай, само още една.
– Пени, седем без пет е...
– Знам, но светлината е суперска... 
Правя последна снимка на Елиът, очертан на притъмня-

ващото небе. Този път не сме край брега, а в парк „Блейкърс“, 
който е точно пред къщите ни, близо до редица симпатични 
домове в пастелни цветове. Нали живеем на хълма и от ман-
сардите си винаги се радваме на чудесен изглед към парка 
и морето зад него. В парка има часовникова кула, под която 
двамата с Елиът сме прекарвали много слънчеви следобеди, 
докато четем и правим снимки. Той заема причудливи пози с 
тялото си, скача към звездите и се извива назад на мост. Аз съм 
се проснала по корем на тревата и снимам от нисък ъгъл. Ако 
човек не знае, че това е Елиът, може и да не го познае на тези 
снимки. Успявам да уловя залязващото слънце под извивката 
на гърба му, а лъчите замъгляват всички подробности – но той 
изглежда безплътен, сякаш светлината избликва от него.

– Добре, приключих – уверявам го аз и оставям фотоапара-
та. Сядам да си проверя телефона – няма тревожни есемеси от 
мама, затова решавам, че Том сигурно е закъснял.

– Дай да видя – настоява Елиът и тупва на тревата. Про-
тягам се, за да му покажа. – О, Пени, направо са страхотни! 
Най-добрите досега. Тези на всяка цена трябва да отидат в га-
лерията.

– Със сигурност ще бъде гвоздеят на всичко! Ще я кръстя 
„Елиът и слънчевия мост“.

– Пи, не трябва ли да поработиш малко над заглавията?
– Ясно.
Елиът си представя как един ден ще отворя огромнейша га-

лерия – ще направя соло шоу, не като онзи път, когато снимките 
ми бяха изложени с останалите снимки на мои съученици от кур-
са по фотография. Представата му за моята галерия е страхотин-
ска – или в Лондон, или в Ню Йорк, или дори на някое невероятно 


