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ДЪЛГИ СЕНКИ

Старите грехове хвърлят дълги сенки.
АНГЛИЙСКА ПОГОВОРКА

Пазарът на сенките, Лондон, 1901 г.

Железопътният виадукт минаваше почти на косъм 
над църквата „Свети Спасител“. Мунданите бяха 
обсъждали възможността да съборят църквата, за 

да направят място за железопътната линия, но предложе-
нието бе срещнало неочаквано яростна съпротива. Вместо 
това трасето на релсите беше леко променено и кулата на 
църквата бе останала да се издига и до днес – сребърна кама 
на фона на нощното небе.

Под сводовете, кръстовете и тракащите релси денем се 
провеждаше мундански пазар, най-голямото събиране на 
зарзаватчии в града. Нощем пазарът принадлежеше на дол-
ноземците.

Вампири и върколаци, магьосници и феи се срещаха под 
звездите и под прикритието на магически прах, през кой-
то човешките очи не можеха да проникнат. Магическите им 
сергии под мостовете и из тесните улички бяха подредени 
по същия начин, по който и човешките, ала по тези на Па-
зара на сенките не се продаваха ябълки и репи. Под тъм-
ните сводове те грееха, отрупани със звънчета и панделки, 
преливащи от цветове: змийскозелено, трескавочервено и 
стряскащото оранжево на пламъци. Брат Закарая долови 
мириса на ароматни смоли, чу песента на върколаците, въз-
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пяваща далечната красота на луната и феи, зовящи децата 
да дойдат, дойдат при тях.

Това беше първият Пазар на сенките през новата година 
според английския календар, макар че в Китай все още беше 
старата година. Брат Закарая беше напуснал Шанхай още 
като дете, а Лондон – когато беше на седемнайсет години, за 
да отиде в Града на тишината, където нищо не отбелязваше 
отминаването на времето, освен пепелта на нови и нови во-
ини, положени за вечния си сън. И все пак той не беше заб-
равил посрещането на новата година в човешкия си живот, 
яйчения пунш и предсказването на бъдещето в Лондон, фо-
йерверките и похапването на лунни пелмени в Шанхай.

Днес над Лондон се сипеше сняг. Въздухът беше студен 
и свеж като прясна ябълка и докосваше приятно лицето му. 
Гласовете на Братята бяха тихо жужене в главата му, давай-
ки му известно разстояние.

Брат Закарая беше дошъл тук с мисия, но си позволи да 
отдели мъничко време, за да се порадва на това, че е в Лон-
дон, на Пазара на сенките, че вдъхва въздух, който не тегне-
ше от праха на починалите. Усещането бе като да е свободен, 
като отново да бъде млад.

Той му се наслаждаваше, но останалите на Пазара на сен-
ките не се радваха заедно с него. Забеляза доста долноземци 
и дори мундани, надарени със Зрението, да му хвърлят пог-
леди, които бяха всичко друго, но не и дружелюбни. Докато 
вървеше, враждебен шепот се промъкваше през жуженето 
на разговорите наоколо.

За долноземците времето на Пазара беше време, открад-
нато от ангелите, и присъствието му сред тях определено не 
им беше приятно. Брат Закарая беше един от Мълчаливо-
то братство, чиито членове живееха дълго, заобиколени от 
стари кости, врекли се на уединение, със сърца, отдадени на 
праха на техния Град и техните мъртви. Едва ли можеше да 
се очаква някой да се чувства добре в присъствието на един 
Мълчалив брат, а обитателите на това място едва ли биха се 
зарадвали на когото и да било ловец на сенки.

Макар да му беше трудно да повярва на очите си, пред 
него се разкри гледка, по-странна от всичко, което би очак-
вал да види на Пазара.

Нефилимско момче танцуваше канкан с три феи. Беше 

© Издателство ИБИС



  11  

© Издателство ИБИС



  12  

по-малкият син на Шарлот и Хенри Феърчайлд, Матю Феър-
чайлд. Смееше се, отметнал глава назад, а русата му коса 
грееше на светлината на пламъците.

Брат Закарая имаше само миг, за да се зачуди дали не се 
намира в плен на магия, преди Матю да го забележи и да се 
втурне към него, оставяйки феите с объркани изражения. 
Елфите не бяха свикнали простосмъртните да си тръгват ей 
така от танците им.

Матю като че ли не забеляза. Той изтича до брат Закарая, 
прегърна го възторжено през врата и пъхна глава под ка-
чулката му, за да го целуне по бузата.

– Чичо Джем! – възкликна щастливо. – Какво правиш тук?

* *  *

Академия за ловци на сенки, Идрис, 1899 г.

Матю Феърчайлд почти никога не избухваше. Но когато 
това се случеше, правеше го така, че да се запомни.

Последният път беше преди две години, по време на ми-
молетното му пребиваване в Академията за ловци на сенки, 
училище, създадено за масово производство на съвършени 
и съвършено отегчителни бойци с демони. Всичко започна, 
когато половината училище се беше събрало в една от ку-
лите, за да гледа как родителите пристигат след един инци-
дент с демон в гората.

Обичайното му добро настроение и така вече бе подло-
жено на сериозно изпитание. Опитваха се да стоварят ви-
ната за инцидента на най-добрия му приятел, Джеймс, само 
защото Джеймс имаше във вените си съвсем мъничко де-
монска кръв и (достойната за завист) способност да се прев-
ръща в сянка. Джеймс беше изключен. Истинските винов-
ници (отявленият дръвник Алистър Карстерс и скапаните 
му приятели) не бяха. Животът като цяло и Академията в 
частност бяха истински парад на несправедливости.

Матю дори не бе имал възможност да попита Джеймс 
дали иска да станат парабатаи. Възнамерявал бе да му пред-
ложи да се врекат във воинско партньорство по много спе-
циален и изискан начин, та Джеймс да бъде прекалено впе-
чатлен, за да му откаже.
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Господин Херондейл, бащата на Джеймс, беше измежду 
първите пристигнали родители. Видяха го да влиза с реши-
телна стъпка, черната му коса беше разрошена от вятъра и 
гнева му. Господин Херондейл имаше впечатляващо излъч-
ване.

Малкото момичета, на които беше позволено да посе-
щават Академията, хвърляха заинтригувани погледи на 
Джеймс, който крачеше наоколо, забил нос в книга, със зло-
получна прическа и непретенциозно държание, но имаше 
подчертана прилика с баща си.

Джеймс, Ангелът да го поживи, както обикновено не за-
белязваше ничие внимание. Отправи се да го изключат, по-
тънал в отчаяние.

– Леле – подхвърли Юстас Ларкспиър, – какво ли би било 
да имаш такъв баща?

– Чух, че бил луд – каза Алистър и се изсмя рязко. – Тряб-
ва да си луд, за да се ожениш за създание с адска кръв и да 
създадеш деца, които…

– Недей – обади се тихо малкият Томас.
За изненада на всички, Алистър извъртя очи и млъкна.
На Матю му се искаше той да бе онзи, накарал Алистър да 

си затвори устата, ала Томас вече го беше направил, а Матю 
не се сещаше за друг начин да принуди Алистър да престане 
веднъж завинаги, освен като го предизвика на дуел. Дори 
не бе сигурен дали това щеше да подейства. Алистър не 
беше страхливец и вероятно щеше да приеме предизвика-
телството, след което щеше да говори двойно повече. Пък и 
сбиванията не бяха в стила на Матю. Да, можеше да се бие, 
но не смяташе, че насилието разрешава много проблеми.

Освен проблема с демоните, върлуващи из света, раз-
бира се.

Матю си тръгна рязко от кулата и тръгна по коридорите 
на Академията в отвратително настроение. Въпреки жела-
нието му да се отдаде на мрачни мисли, знаеше, че дългът 
му повелява да не изпуска задълго от очи Кристофър и То-
мас Лайтууд.

Когато беше на шест години, по-големият брат на Матю, 
Чарлс Бюфорд, и майка му бяха излезли, за да отидат на сре-
ща в Лондонския институт. Шарлот Феърчайлд беше консул, 
най-важният човек измежду всички Ловци на сенки, а Чарлс 
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открай време проявяваше интерес към работата ѝ, вместо 
да изпитва неприязън към досадните нефилими, задето ѝ 
отнемат от времето. Докато те се приготвяха за излизане, 
Матю стоеше в преддверието и плачеше, отказвайки да пус-
не полите на майка си.

Тя бе коленичила и го бе помолила да се грижи за татко 
си вместо нея, докато двамата с Чарлс ги няма.

Матю се отнасяше много сериозно към своите отговор-
ности. Баща му беше гений, когото повечето хора смятаха за 
инвалид, защото не можеше да ходи. Освен ако не го държа-
ха под око, беше много вероятно да забрави да се храни по-
край възбудата на изобретателството. Татко му не можеше 
да се справя без него, поради което беше истински абсурд, 
че изобщо го бяха изпратили в Академията.

Матю обичаше да се грижи за хората и го биваше в това. 
Когато беше на осем години, бяха открили Кристофър 
Лайтууд в лабораторията на бащата на Матю, погълнат 
от нещо, което татко му бе описал като много интригуващ 
експеримент. Матю беше забелязал, че оттогава в лабора-
торията липсваше една стена, и беше взел Кристофър под 
крилото си.

Кристофър и Томас бяха братовчеди – бащите им бяха 
братя. Матю не им беше истински братовчед: той просто 
наричаше родителите на Кристофър и Томас леля Сесили и 
чичо Гейбриъл и леля Софи и чичо Гидеон като проява на 
уважение. Родителите им бяха просто приятели. Мама няма-
ше близки роднини, а семейството на баща му не одобрява-
ше това, че мама беше консул.

Джеймс беше кръвен братовчед на Кристофър. Леля Се-
сили беше сестра на господин Херондейл. Господин Херон-
дейл ръководеше Лондонския институт и семейство Херон-
дейл страняха от другите. Някои твърдяха, че е, понеже са 
сноби или пък смятат, че превъзхождат останалите, но Шар-
лот твърдеше, че тези хора не знаят какво говорят. Беше ка-
зала на Матю, че семейство Херондейл се държат настрани, 
защото понасяли доста грубости заради това, че госпожа Хе-
рондейл е магьосница.

Все пак, когато оглавяваш един от Институтите, не мо-
жеш да останеш напълно невидим. Матю беше срещал 
Джеймс по доста партита и се бе опитвал да се сприятели с 
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него, само че беше спъван от желанието си да допринесе за 
успеха на партито, докато Джеймс имаше склонността да си 
стои в някой ъгъл и да чете.

Обикновено на Матю му беше лесно да се сприятелява, 
но той не виждаше смисъл да го прави, освен ако сприяте-
ляването не представляваше предизвикателство. Лесно 
създадените приятелства навярно щяха да бъдат и лесни за 
изгубване, а Матю искаше да задържи хората в живота си.

Беше направо съкрушаващо, докато му се струваше, че 
Джеймс изпитва антипатия към него, но той бе успял да го 
спечели. Все още не беше сигурен как, което го караше да се 
чувства неспокоен, но наскоро Джеймс беше нарекъл себе си, 
Матю, Кристофър и Томас тримата мускетари и Д’Артанян, 
от една книга, която харесваше. Нещата вървяха великолеп-
но, ако не се броеше това, че баща му му липсваше, ала сега 
Джеймс беше изключен и всичко беше съсипано. И все пак 
Матю не биваше да забравя своите отговорности.

Кристофър имаше буреносна връзка с науката и след пос-
ледния път професор Фел беше наредил на Матю да не му 
позволява дори да се доближава до каквито и да било запа-
лими материали. Томас беше толкова тихичък и дребен, че 
непрекъснато го губеха – като топче за игра от плът и кръв, 
оставен сам, той неизбежно се търкулваше към Алистър 
Карстерс.

Беше отвратителна ситуация с един-единствен светъл 
лъч – никак не беше трудно да открие Томас, когато го из-
губеше. Трябваше просто да последва звука на дразнещия 
глас на Алистър.

За съжаление, това означаваше, че ще бъде принуден да 
види дразнещото лице на Алистър.

Много скоро го намери, загледан през прозореца; Томас 
стоеше срамежливо до лакътя му.

Почти боготворящото възхищение на Томас беше нео-
бяснимо. Единственото, което Матю откриваше за харесва-
не у Алистър, бяха невероятно изразителните му вежди, а 
веждите не правеха човека.

– Много ли си тъжен, Алистър? – чу Матю да пита Томас, 
докато той се приближаваше, твърдо решен да си го прибере.

– Стига си ми досаждал, дребосък – каза Алистър, ала гла-
сът му беше толерантен.

© Издателство ИБИС



  16  

Дори той не бе в състояние да недоволства от това да го 
обожават.

– Нали чу долното, коварно влечуго – каза Матю. – Ела, 
Том.

– А, майка квачка Феърчайлд – подхвърли Алистър ехид-
но. – Един ден от теб ще излезе чудесна женичка за някого.

Матю с възмущение видя усмивчицата, пробягала по уст-
ните на Томас, макар че той бързо я скри от уважение към 
чувствата му. Томас беше кротък и си патеше от сестрите си. 
Според него грубостта на Алистър към всички бе проява на 
дързост.

– Ще ми се да можех да кажа същото и за теб – отвърна 
Матю. – Не се ли е намерила някоя добра душа, която да те 
светне, че прическата ти е, да използвам възможно най-ме-
ката дума, неблагоразумна? Приятел? Татенцето ти? Никой 
ли не го е грижа достатъчно, за да ти попречи да станеш за 
посмешище? Или просто си прекалено зает да причиняваш 
зло на невинните, за да те е грижа за окаяния ти вид?

– Матю! – каза Томас. – Приятелят му загина.
На Матю страшно му се искаше да изтъкне, че именно 

Алистър и приятелите му бяха насъскали демона срещу 
Джеймс и с това, че гадната им шега се беше объркала, си 
бяха получили заслуженото. Ясно му бе обаче, че това ужас-
но би разстроило Томас.

– Добре де. Да вървим – каза вместо това. – Не мога да не 
се запитам обаче чия идея е бил малкият им гаден номер.

– Почакай малко, Феърчайлд – сопна се Алистър. – Ти 
може да си вървиш, Лайтууд.

Томас се отдалечи с дълбоко разтревожено изражение, но 
Матю виждаше, че не му се ще да се противопостави на своя 
идол. Когато разтревожените му лешникови очи се обърна-
ха към него, той му кимна и Томас си тръгна неохотно.

След като той се отдалечи, Матю и Алистър се изправиха 
един срещу друг. Матю знаеше, че Алистър неслучайно беше 
отпратил Томас. Прехапа устна, примирявайки се с това, че 
ще му се наложи да се бие.

Вместо това Алистър каза:
– Кой си ти, че да ми се правиш на моралист, да ми при-

казваш за номера и за татковци, като се имат предвид об-
стоятелствата около раждането ти?
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Матю се намръщи.
– Какви ги бръщолевиш, Карстерс?
– Всички говорят за майка ти и нейните неподобаващи 

на една жена занимания – заяви отвратителният невъобра-
зим червей Алистър Карстерс. Матю се изсмя презрително, 
но Алистър продължи, повишавайки глас. – От една жена не 
може да излезе добър консул. Ала, разбира се, майка ти ще 
продължи кариерата си, защото се радва на толкова силна 
подкрепа от страна на могъщите Лайтууд.

– Семействата ни действително са приятели – рече 
Матю. – Запознат ли си изобщо със значението на това поня-
тие? Колко трагично, макар и напълно разбираемо от стра-
на на всички други във Вселената.

Алистър повдигна вежди.
– О, страхотни приятели, дума да няма. Майка ти несъм-

нено се нуждае от приятели, при положение че татенцето ти 
не е в състояние да изпълни ролята на един мъж.

– Моля?
– Странно е, че си се родил толкова дълго след ужасна-

та му злополука. – Алистър само дето не засука въображаем 
мустак. – Странно е, че семейството на баща ти не иска да 
има нищо общо с теб, дотам, че настояват майка ти да се от-
каже от името на съпруга си. Забележително е, че изобщо не 
приличаш на татенцето си, а имаш кожата и косата на Гиде-
он Лайтууд.

Гидеон Лайтууд беше бащата на Томас. Нищо чудно, че 
Алистър го беше отпратил, преди да отправи подобно неле-
по обвинение.

Беше абсурдно. Може и да беше вярно, че Матю имаше 
руса коса, докато тази на майка му и баща му беше кесте-
нява, а Чарлс Бюфорд беше риж. Майка му беше дребничка, 
но според готвачката Матю щял да стане по-висок от Чарлс 
Бюфорд. Чичо Гидеон често беше заедно с майка му. Матю 
знаеше, че се беше застъпвал за нея, когато бе имала търка-
ния с Клейва. Веднъж тя го беше нарекла свой добър и верен 
приятел. Матю никога не се беше замислял особено за това.

Майка му все казваше, че татко му имал такова мило, дру-
желюбно, луничаво лице. На Матю открай време му се иска-
ше да прилича на него.

Само че не приличаше.
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Гласът му прозвуча странно в собствените му уши:
– Не разбирам какво имаш предвид.
– Хенри Феърчайлд не ти е баща – процеди Алистър. – Ти 

си копелето на Гидеон Лайтууд. Всички освен теб го знаят.
В пристъп на изпепеляваща, ослепителна ярост Матю го 

зашлеви през лицето. След това хукна да намери Кристо-
фър, да разчисти терена и да му тикне кибрит в ръката.

Измина кратко, но изпълнено със събития време, преди 
Матю да напусне завинаги училището. Време, в което едно 
от крилата на Академията експлодира.

Матю си даваше сметка, че е доста крайна реакция, но 
докато беше обзет от умопомрачение, предложи на Джеймс 
да стане негов парабатай и като по чудо Джеймс се съгла-
си. Матю и баща му се уговориха да прекарват повече време 
в дома на семейство Феърчайлд в Лондон, така че Матю да 
може да бъде и с татко си, и със своя парабатай. Според него 
всичко се беше наредило чудесно.

Само ако можеше да забрави.

* *  *

Пазарът на сенките, Лондон, 1901 г.

Джем спря насред танцуващите пламъци и сводовете от 
черно желязо на Лондонския пазар на сенките, сепнат от 
появата на познато лице в неочаквано обкръжение, а още 
повече от топлотата на поздрава му.

Разбира се, познаваше сина на Шарлот. Другото ѝ момче, 
Чарлс, винаги се държеше хладно и дистанцирано, когато го 
срещнеше по официална работа. Джем знаеше, че от Мълча-
ливите братя се очаква да бъдат откъснати от света. Синът 
на чичо му Елиас, Алистър, ясно бе дал да се разбере това, 
когато брат Закарая бе направил опит да се сближи с него.

Така трябва да бъде, бяха казали Братята му в ума му. 
Невинаги можеше да различи гласовете им един от друг. Те 
бяха тих хор, безмълвна, постоянна песен.

Не би се засегнал, ако и Матю се чувстваше по същия на-
чин като много от другите, но очевидно не беше така. Върху 
грейналото му деликатно лице се изписа тревога.

– Да не би да фамилиарнича? – попита притеснено. – 
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