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имах намерение да взема Слоун с лимузината, да 
ѝ дам балното букетче и след това да получа някаква 
награда за всичките положени от мен усилия. в края 
на краищата баща ми беше похарчил доста пари и се 
предполагаше, че това трябва да е най-важната нощ 
в живота ми. Редно беше да можеш да извлечеш ня-
каква полза от това, че си принц на бала.

но нещата не се развиха така.
най-напред на Слоун едва не ѝ се спука кръвоно-

сен съд, когато видя розата, ако това изобщо беше 
възможно в тясната рокля, която носеше.

– Ти какво, да не си сляп? – попита тя бясна. 
Мускулите на загорелите ѝ ръце изпъкваха още по-
видимо заради стиснатите ѝ юмруци. – Казах ти, че 
роклята ми е черна. Тази роза изобщо няма да ѝ под-
хожда.

– но тя е бяла.
– По-скоро е сивкава. о!
не виждах как една бяла роза няма да подхож-

да на черната ѝ рокля, но сексапилните момичета се 
ползват с определени привилегии.
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– виж – каза аз. – Глупавата прислужница обър-
ка всичко. вината не е моя.

– вашата прислужница? искаш да кажеш, че дори 
не си си направил труда да я купиш сам?

– Кой купува такива неща сам? Хайде, ще ти купя 
цветя някой друг път. – Подадох ѝ кутията с розата. 
– Красива е.

– не, евтина е! – Тя я събори от ръката ми. – не 
е това, което исках.

останах загледан в пластмасовата кутия на земя-
та. искаше ми се просто да си тръгна. но в този мо-
мент майката на Слоун се появи с последната дума 
на фотографската техника в ръце, за да ни направи 
снимки, при които ние позирахме ту в статично по-
ложение, ту в движение, а Слоун беше ту от лявата 
ми страна, ту от дясната или малко пред мен. Меж-
дувременно мисис Хейгън, която беше разведена и 
вероятно не би имала нищо против да се запознае с 
баща ми, непрекъснато гукаше: „ето ги бъдещите 
принц и принцеса.“ Затова аз направих онова, кое-
то подобаваше на сина на Роб Кингсбъри. Ритнах 
настрани кутията с евтиното бално букетче и се ус-
михвах чаровно, докато ме снимаха. освен това ка-
зах колко е красива Слоун, колко хубаво ще бъде на 
танците и така нататък, и така нататък.

А после, неизвестно защо, вдигнах кутията от зе-
мята. още едно листенце беше паднало и аз го пъх-
нах в джоба си при първото. взех кутията с мен.

Танците щяха да бъдат в хотел „Плаза“. Когато 
стигнахме там, аз подадох нашите билети на моми-
чето на входа. Тя хвърли поглед на кутията с розата.

– Красиво цвете – каза.
Погледнах я, за да видя дали не се шегува. оче-

видно не. вероятно беше от моя випуск – плахо мо-
миче с червена плитка и лунички. Мястото ѝ като 
че ли не беше в „Плаза“. Сигурно беше спечелила 
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някаква стипендия, защото именно на този тип уче-
ници възлагаха всички досадни задачи, като напри-
мер късането на билети. очевидно никой не я беше 
поканил на бала, нито ѝ беше купил цвете, било то 
евтина счупена роза. Погледнах Слоун, която в този 
момент ликуваше при срещата си с петдесет нейни 
близки приятелки, които не беше виждала от вчера, 
тъй като всички момичета в деня на танците бяха 
избягали от училище, за да си направят задължител-
ния педикюр и спа процедури. По време на целия 
път дотук Слоун ми беше чела конско за балното 
букетче – нещо, което не беше планирано – и все 
още отказваше да си го сложи.

– Хей, искаш ли го? – попитах аз момичето.
– Това не е особено мило – отвърна тя.
– Кое? – опитах се да си спомня дали някога ѝ 

бях казвал нещо неприятно. не! Тя не беше толкова 
грозна, че да се заяждам с нея. Просто беше кръгла 
нула и не си струваше усилието.

– да си играеш с мен. Първо ще ми кажеш, че ми 
я даваш, а после ще си я поискаш обратно.

– не си играя. Можеш да я вземеш. – Стори ми 
се странно, че изобщо я беше грижа за някаква си 
глупава роза. – Цветът ѝ не подхожда на роклята на 
приятелката ми и тя не иска да я носи. Тъй и тъй ще 
увехне, затова по-добре я вземи. – и аз ѝ я подадох.

– е, щом така поставяш въпроса. – Тя се усмихна 
и я взе. опитах се да не забелязвам несъвършените 
ѝ зъби. Защо просто не си сложеше шини. – Благо-
даря. Красива е.

– Тогава ѝ се порадвай.
отдалечих се, леко усмихнат. Защо бях направил 

това? Със сигурност нямах навика да правя мили 
жестове на разни семпли момичета. Замислих се 
дали всички бедни хора се вълнуват от такива малки 
и незначителни неща като една глупава роза. не си 
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спомнях последния път, когато самият аз бях изпи-
тал някакво вълнение. Тъй или иначе ми беше за-
бавно, знаейки, че Слоун в един момент ще спре да 
се оплаква и ще си поиска розата обратно, а в отго-
вор аз щях да ѝ кажа, че нея вече я няма.

огледах се за Кендра. Почти я бях забравил, но 
все пак навреме си спомних за нея, защото в следва-
щия момент я видях да си пробива пък към главния 
вход. носеше рокля в черно и пурпурно, приличаща 
на тоалет от филм за Хари Потър, и ме търсеше с 
поглед. 

– Хей, къде ти е билетът? – попита едно от бедни-
те момичета, които проверяваха влизащите. 

– о... нямам... просто търся един човек.
видях в очите на контрольорката да проблясва 

искра на съжаление, сякаш много добре знаеше как-
во точно се случва. Помислих си, че неудачниците 
обикновено са наясно какво става в душите на се-
беподобните им. но вместо да даде израз на това, 
момичето каза:

– Съжалявам, но не мога да те пусна без билет.
– Аз чакам моя кавалер.
още един поглед на съжаление.
– добре – рече доброволката. – но само се дръ-

пни малко встрани.
– добре.
отидох при Слоун и ѝ показах Кендра, която сто-

еше злочесто до входа.
– време е за шоу – подхвърлих аз и в този мо-

мент Кендра ме забеляза.
Слоун знаеше много добре какво трябва да напра-

ви. Макар да ми беше още бясна, тя принадлежеше 
към онзи тип момичета, които никога не биха про-
пуснали шанса да нанесат трайни емоционални пора-
жения на своя съученичка. Затова ме сграбчи и поло-
жи една страстна звучна целувка върху устните ми.
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– обичам те, Кайл.
Колко мило. Аз я целунах отново, но без да пов-

тарям онова, което беше казала.
Когато свършихме, Кендра все още се взираше в 

нас. Тръгнах към нея.
– Какво зяпаш, грозилище?
очаквах, че ще се разплаче. Забавно беше да сри-

таш задника на някой загубеняк, да го накараш да се 
разциври и след това да го сриташ още по-здраво. 
от доста време чаках тази вечер. и онова, което се 
случваше сега, компенсираше донякъде досадната 
неприятност с балното букетче.

но вместо това тя каза:
– Ти наистина го направи.
– Кое по-точно? – попитах аз.
– вижте я само – кикотеше се Слоун. – Грозната 

ѝ рокля само я прави да изглежда още по-дебела!
– да, къде я намери наистина? – продължих аз. – 

на бунището?
– Тази рокля е принадлежала на баба ми – отвър-

на Кендра.
– Хората тук обаче си купуват нови рокли за тан-

ците – засмях се аз.
– Значи действително го направи – рече тя. – на-

истина ме покани на бала, макар да си имал друго 
момиче, за да ме накараш да се чувствам като глу-
пачка. 

Засмях се отново.
– А ти наистина ли си мислеше, че някой като мен 

ще покани някоя като теб на танците?
– не, не съм. но се надявах, че няма да направиш 

решението ми толкова лесно, Кайл.
– Какво решение? – Зад мен Слоун се кикотеше 

неудържимо и припяваше: „Загубенячка! Загубе-
нячка!“ Скоро към нея се присъединиха и други,  
докато накрая тази дума отекваше в целия вестибюл 
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толкова натрапчиво, че едва успях да си събера ми-
слите. 

вгледах се в Кендра. Тя не плачеше. дори не из-
глеждаше смутена. очите ѝ бяха някак странно на-
прегнати, като на онова момиче Кери от филма по 
Стивън Кинг, което използваше телекинетичните си 
способности, за да си разчиства сметките с враго-
вете си. Бях почти готов да повярвам, че Кендра ще 
започне да прави точно това – да изпепелява хората 
наоколо само с поглед. 

но вместо това тя прошепна нещо толкова тихо, 
че да я чуя само аз:

– ще видиш.
и след това се отдалечи. 
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Сега ще превъртим лентата бързо напред. Пред-
ставете си типичен училищен бал с надзорници, кои-
то се опитват да ни попречат да го направим направо 
на дансинга. всякакъв вид закачки като подготовка 
за истинското парти, което предстоеше. но аз про-
дължавах да чувам думите на Кендра, които отеква-
ха в ушите ми: „Ще видиш.“ Слоун се държеше дру-
желюбно и след като бяхме коронясани за принц и 
принцеса на партито, стана още по-дружелюбна. При 
някои момичета популярността и възможностите, 
които вървят ръка за ръка с нея, са нещо като аф-
родизиак. Слоун беше от тях. докато чакахме да ни 
сложат короните на сцената, тя се наведе към мен и 
ми прошепна:

– Майка ми довечера няма да си е вкъщи. – Хвана 
ръката ми и я сложи на задника си.

– Страхотно – отвърнах аз, отдръпвайки ръката си.
Ще видиш.
Слоун продължи да се притиска все по-близо до 

мен и аз усещах горещия ѝ дъх в ухото си.
– отиде на опера... която ще продължи три часа 
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и половина. Сама се обадих в „Метрополитън“*, за 
да попитам. и обикновено след това ходи на вечеря. 
няма да се прибере най-малко до един... имам пред-
вид, ако искаш да се отбиеш у нас... – Ръката ѝ се плъз-
на надолу по корема ми, приближавайки се все повече 
до опасната зона. невероятно! Тя ме опипваше пред 
цялото училище?

отдръпнах се леко.
– Разполагам с лимузината само до полунощ. 
Брет дейвис, принцът от миналата година, се при-

ближи към мен с короната в ръце. Аз сведох смирено 
глава, за да я приема.

– използвай я мъдро – каза Брет.
– Какви ги дрънкаш? – възмути се Слоун. – нима 

не струвам достатъчно, за да вземеш такси? Това ли 
ми казваш?

Какво означаваше това „ще видиш“? Слоун и Брет 
бяха толкова близо, че ми пречеха да дишам. отвсякъ-
де ме връхлитаха хора и предмети. не можех да раз-
съждавам ясно.

– Кайл Кингсбъри, отговори ми.
– Защо просто не се разкараш? – избухнах аз.
и в следващия миг всички в залата като че ли се 

вкамениха. времето сякаш беше спряло.
– Копеле! – просъска Слоун.
– Трябва да се прибирам – казах аз. – искаш ли да 

останеш, или ще използваш лимузината?
Ще видиш.
– Смяташ просто да си тръгнеш? да ме изоставиш! 

– прошепна Слоун толкова силно, че да бъде чута в ра-
диус от десет километра. – Ако си тръгнеш сега, това 
ще бъде последното нещо, което някога ще направиш. 
Затова се усмихни и танцувай с мен. няма да ти поз-
воля да ми съсипеш вечерта, Кайл. 

* оперен театър в ню Йорк. – Б. пр.
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и аз я послушах. Сложих усмивка на лицето си и 
танцувах с нея. След това я изпратих до дома ѝ, пих 
водка „Абсолют“ от бара на майка ѝ („За здравето на 
„абсолютните принц и принцеса“, вдигна тост Слоун), 
направих всичко, което тя очакваше и което аз очак-
вах, и се опитах да забравя гласа в главата си, който 
непрестанно повтаряше: „ще видиш, ще видиш...“ А 
накрая, в единайсет и четирийсет и пет, успях благо-
получно да се измъкна. 

Когато се прибрах у дома, в стаята ми светеше. 
Странно. вероятно Магда беше чистила и я беше заб-
равила.

но когато отворих вратата, вещицата седеше на 
леглото ми. 
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– Какво правиш тук? – Произнесох това достатъч-
но високо, за да скрия факта, че гласът ми трепере-
ше, че по мен се стичаше пот от всяка пора и кръвта 
пулсираше бясно в слепоочията ми. и въпреки това не 
можех да кажа, че съм изненадан, че я виждам. Бях я 
очаквал през цялото време. не знаех само кога ще се 
появи и при какви обстоятелства.

Тя ме наблюдаваше. Забелязах отново очите ѝ, съ-
щият бутилково зелен цвят като този на косата ѝ. и в 
следващия момент ми хрумна нещо странно: Ами ако 
това беше естественият им цвят? дали просто не си 
бяха такива? Колко налудничаво!

– Какво правиш в дома ми? – повторих аз. 
Кендра се усмихна. и тогава забелязах, че държе-

ше огледало – същото, което бях видял у нея онзи ден 
в салона. Тя се взираше в него, тананикайки си: 

– отмъщение, отплата, справедливост, възмездие...
Погледнах я втренчено. в момента, в който заго-

вори, вече не изглеждаше толкова грозна. Причина-
та беше в очите ѝ, тези сияещи зелени очи. Кожата ѝ 
също сияеше.
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– Какво значи „възмездие“?
– Това е основна дума от речниковия фонд, Кайл. 

Би трябвало да я знаеш. нищо, ще я научиш. Тя озна-
чава „заслужено наказание“.

наказание? През годините много хора ме бяха за-
плашвали да ме накажат – разни икономи, учители и 
така нататък. но намеренията им никога не бяха се 
сбъдвали. По един или друг начин обикновено успя-
вах да се измъкна. или пък баща ми ме измъкваше с 
парите си. но какво щях да правя, ако тази се окажеше 
някаква откачена психарка?

– виж – подех аз. – Съжалявам за тази вечер. не 
допусках, че изобщо ще се появиш. Знаех, че не ме 
харесваш и затова си помислих, че няма да нараня 
чувствата ти. – налагаше се да бъда мил. Тя очевидно 
беше луда. Ами ако криеше оръжие под тези широки 
дрехи?

– Така е – рече тя.
– Кое е така?
– наистина не те харесвам. и не си наранил чув-

ствата ми.
– о! – Погледнах я с погледа, който обикновено 

пробутвах на учителите си, когато исках да им покажа, 
че съм „добро момче“. и в следващия момент забеля-
зах нещо странно. носът ѝ, който преди ми се беше 
сторил дълъг и крив като на вещица, вече не беше та-
къв. Сигурно беше някаква игра на сенките. – добре, 
значи сме на чисто?

– Ти не нарани чувствата ми, защото знаех, че ще 
ме зарежеш, Кайл. Знаех, че си жесток и безмилостен 
и ако ти се удаде възможност да нараниш някого, със 
сигурност ще го направиш... просто защото можеш.

Срещнах погледа ѝ. Миглите ѝ изглеждаха различ-
ни. някак си по-дълги. Тръснах глава.

– не го направих заради това.
– А тогава защо? – устните ѝ бяха кървавочервени.
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– Какво става тук?
– Казах ти. Предстои да си получиш възмездието. 

ще разбереш какво означава да не си красив и да си 
толкова грозен на вид, колкото е грозна и душата ти. 
Ако си извлечеш поука, може би ще успееш да разва-
лиш магията ми. Ако не, ще живееш с това наказание 
до края на дните си. 

докато говореше, страните ѝ поруменяха. Свали 
пелерината си, за да покаже, че е секси мадама – макар 
и със зелена коса. но тук нещо не беше наред – как 
успяваше да се преобрази по този начин? усетих, че 
ме побиват тръпки, но не можех да отстъпя. нямаше 
да се уплаша от нея. Затова опитах отново. Там, къде-
то чарът ми не работеше, споменаването на баща ми 
обикновено вършеше работа. 

– Знаеш, че баща ми има много пари – отбелязах 
аз. – А също и връзки.

Всеки на този свят иска нещо, Кайл.
– е, и?
– искам да кажа, знам, че е трудно да си стипенди-

ант в училище като „Татъл“, но баща ми би могъл да 
направи едно-друго, за да получиш онова, което ти е 
нужно. Пари. Препоръки за колеж. дори може да те 
покани като гост във вечерния блок, ако го помоля. 
Ти какво, до този момент под прикритие ли беше? Чак 
сега виждам, че си ужасно секси. и би изглеждала 
страхотно по телевизията.

– наистина ли мислиш така?
– Разбира се... аз... – Замлъкнах. Тя се смееше.
– всъщност аз не уча в „Татъл“ – рече Кендра. – 

даже изобщо не ходя на училище, нито пък живея тук 
или там. Аз съм стара като вековете и млада като зо-
рата. Създанията от другите светове не могат да бъдат 
подкупвани.

о!
 – Значи, ти си... вещица.
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Падащите около лицето ѝ коси изглеждаха ту зе-
лени, ту пурпурни, ту черни – като светлина на стро-
боскоп*. осъзнах, че съм затаил дъх в очакване на 
отговора ѝ.

– да.
– Разбирам – казах. очевидно беше съвършено 

луда.
– Кайл Кингсбъри, онова, което направи, беше 

грозно. и то не ти беше за първи път. През целия си 
живот си се радвал на специално внимание заради кра-
сотата си и през целия си живот си използвал тази кра-
сота, за да бъдеш жесток към онези, които не са имали 
твоя късмет. 

– Това не е вярно.
– във втори клас ти каза на Тери Фишър, че главата 

ѝ е деформирана, защото като малка майка ѝ я е блъс-
нала във вратата на колата. Тя плака цял час.

– Това беше само детска шега. 
– Може би. но в шести клас ти имаше парти в иг-

ралната зала „Геймуъркс“ и покани всичките си съуче-
ници, с изключение на две деца: Лара Ритър и дейвид 
Суини. Каза им, че са прекалено грозни, за да ги пуснат 
там. – Тя ме погледна. – Това също ли беше шега?

да, в известен смисъл. но отговорих друго:
– Това беше много отдавна. Тогава имах проблеми. 

Това беше годината, когато майка ми ме изостави. – 
Кендра сега изглеждаше цели сантиметри по-висока.

– Миналата година уимбърли Сойер се беше ув-
лякла по теб. Ти ѝ поиска телефона и след това нака-
ра всичките си приятели да я тормозят с неприлични 
обаждания, докато родителите ѝ най-накрая се видяха 
принудени да сменят номера си. имаш ли понятие кол-
ко смущаващо беше това за нея. Замисли се.

* Прибор, произвеждащ бързо повтарящи се светлинни им-
пулси. – Б. пр.
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За момент се поставих на мястото на уимбърли и 
си представих как казвам на баща ми, че в училище 
всички ме мразят. Колко потискащо наистина! уим-
бърли не само смени номера си – в края на годината тя 
напусна „Татъл“.

– Права си – съгласих се аз. – държах се гадно. 
няма да правя повече така.

и почти си повярвах. Тя беше права. Трябваше да 
бъда по-добър. не знам защо понякога ставах зъл и 
жесток. дори си казвах, че трябва да бъда по-мил с хо-
рата. но час по-късно забравях за това, защото беше 
толкова хубаво да бъдеш над тях. Може би някой пси-
холог – един от онези, които ги дават по телевизията – 
би казал, че правя тези неща, за да се чувствам важен, 
защото родителите ми не са ми обръщали достатъч-
но внимание или нещо от този род. но не това беше 
причината. Просто понякога не можех да постъпвам 
иначе.

във всекидневната големият стенен часовник за-
почна да отмерва ударите до полунощ.  

– Прав си – рече вещицата, разпервайки ръце. – 
няма да правиш повече така. в някои страни, ако чо-
век открадне, му отсичат ръката. Ако мъж изнасили 
жена, го кастрират. По този начин средствата на прес-
тъплението биват отнети от онзи, който го е извършил. 
– Часовникът все още биеше. девет. десет. Стаята се 
изпълваше със светлина и сякаш се въртеше. 

– да не си луда? – Погледнах ръцете ѝ, страхувайки 
се, че може да държи нож, с който ще се опита да отре-
же някаква част от мен. Помислих си, че трябва да съм 
много пиян, защото това не можеше да се случва. не 
беше възможно тя да прави магия! Просто бях станал 
жертва на някаква алкохолна халюцинация. 

Часовникът удари дванайсет. Кендра докосна ра-
мото ми, извръщайки ме към огледалото над бюрото 
ми.
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– Кайл Кингсбъри, виж отражението си!
обърнах се и останах с отворена уста при вида на 

онова, което се откри пред очите ми. 
– Какво си направила с мен? – Когато заговорих, 

гласът ми беше различен. Приличаше на рев.
Тя махна с ръка и се посипа дъжд от искри.
– Превърнах те в онова, което си наистина.
Аз бях чудовище.




