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1
Съмър

Това майтап ли е? – Зяпвам петте момичета, които са ре-
шили да ме съдят. Косите им са различни, различни са 

и кожата им и цветът на очите, но аз не мога да ги различа, 
защото израженията им са съвсем еднакви. Как само ме 
гледат самодоволно под прикритието на фалшиво съжале-
ние, все едно са направо смазани от новините.

Да бе. Кефят се страхотно.
– Извинявай, Съмър, но изобщо не е шега. – Кая ми от-

правя изпълнена със съжаление усмивка. – Като комитет 
по стандарта ние прие маме много се риоз но репутацията 
на Капа Бета Ну. Тази сут рин ни съобщиха от Национал-
ното сдружение…

– Сериозно? Съобщиха ли ви? Да не би да са ви изпра-
тили телеграма?

– Не, беше имейл – отвръща тя, без да усети сарказма. 
Замята лъскавата си коса през рамо. – Напомниха на коми-
тета, че всеки член на сестринството трябва да съблюдава 
стандартите за държание, които те определят, в противен 
случай ще изгубим доб ра та си оценка пред Националното 
сдружение.

– Трябва да запазим доб ра та си оценка – натъртва 
Биан ка и отправя към мен молба с очи. От петте мърляви 
мърли пред мен тя май е най-разумната.

– Особено след случилото се с Дафни Кетълман – до-
бавя момиче, чието име не помня.

Не успявам да надвия любопитството си.
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– Какво се е случило с Дафни Кетълман?
– Алкохолно натравяне. – Четвъртото момиче – мис-

ля, че името му е Хейли – снишава глас, зашепва и бързо 
се оглежда, сякаш има някое и друго подслушвателно ус-
тройство по античните мебели в хола на къщата на Капа.

– Наложило се е да ѝ промият стомаха – съобщава ведро 
момиче, чието име не знам. Това ме кара да се запитам 
дали не се кефи, че Дафни Кетълман за малко не е умряла.

Кая заговаря рязко:
– Достатъчно за Дафни. Не трябваше да повдигаш въп-

роса за нея, Коръл…
Коръл! Точно така. Така се казва. Звучи точно толкова 

тъпо, колкото и преди петнайсет минути, когато се пред-
стави.

– Не произнасяме името на Дафни в тази къща – обяс-
нява ми Кая.

Гос-по-ди. Едно нищо и никакво промиване на стома-
ха и към горката Дафни трябва да се отнесем като към Вол-
демор? Сестрите от Капа Бета Ну в университета „Брайър“ 
очевидно са много по-стриктни от сестрите в „Браун“.

Въпросът е, че ме изритват още преди да съм се нанесла.
– Не е лично – продължава Кая и ми отправя поредна-

та утешителна усмивка. – Ние прие маме много се риоз но 
репутацията си и въпреки че ти си наследство…

– Президентско наследство – изтъквам. Така де! Начу-
ках ли ти го, Кая! Мама е била президент на Капа, също 
и баба. Жените от семейство Хейуърд и Капа Бета Ну са 
същата работа като коремните мускули на мъжете от се-
мейство Хемсуърт.

– Наследство – повтаря тя, – но ние вече не се при-
държаме толкова стриктно към тези наследствени връзки, 
както едно време.

Наследствени връзки ли? Кой го казва? Тя да не би да е 
пътувала във времето до отдавна отминали дни?
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– Както казах, имаме си правила и политика. А ти не си 
се изнесла от „Браун“ с най-доб ри препоръки.

– Не са ме изритали от Капа – опит вам се да споря. – 
Изхвърлиха ме от училище.

Кая ме зяпа и не може да повярва.
– Ти да не би да се гордееш с това? Изключили са те от 

един от най-доб рите колежи в страната.
Отговарям през стиснати зъби:
– Не, не се гордея. Просто казвам, че технически аз съм 

все още член на това сестринство.
– Може и да е така, но това не означава, че имаш право 

да живееш в тази къща. – Кая кръстосва ръце пред белия 
си мохерен пуловер.

– Ясно. – Имитирам позата ѝ, само че кръстосвам и 
крака.

Завистливият пог лед на Кая се спира на черните ми ве-
лурени ботуши от „Прада“, подарък от баба, за да отпраз-
нуваме прие мането ми в „Брайър“. Добре се посмях снощи, 
когато отворих пакета – не съм сигурна, че баба Селест раз-
бира, че единствената причина да съм в „Брайър“, е, защото 
ме изключиха от предишното училище. Бабчето винаги ще 
намери причина, за да обуе „Прада“. Тя е моя та сродна душа.

– И на теб не ти мина през ума – продължавам аз и усе-
щам как гласът ми става по-остър – да ми кажеш, преди да 
си събера багажа и да дойда чак от Манхатън?

Биан ка е единствената, която проявява елементарно 
приличие, и ѝ личи, че се чувства неудобно.

– Много се извиняваме, Съмър. Както Кая каза, от На-
ционалното сдружение се свързаха с нас едва тази сут рин 
и тогава трябваше да гласуваме и… – Тя свива безпомощно 
рамене. – Извинявай – казва отново тя.

– Значи сте гласували и сте решили, че не ми е позво-
лено да живея тук.

– Да – обобщава Кая.
Пог леж дам към останалите.
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– Хейли?
– Хали – поправя ме тя с леден глас.
О, все тая. Да не би да съм длъжна да им помня имена-

та? Ние току-що се запоз нахме.
– Хали. – Пог леж дам към следващото момиче. – Ко-

ръл. – След това и другото. Честна дума, тази не я знам коя 
е. – Лора?

– Тони – съска тя.
Прицелвам се и пропускам!
– Тони – повтарям извинително. – Сигурни ли сте?
Следват три кимвания.
– Добре. Благодаря ви, че ми изгубихте времето. – Ста-

вам, замятам коса през рамо и започвам да си слагам чер-
вения кашмирен шал на врата. Може и да съм прекалено 
енергична, защото, изглежда, дразня Кая.

– Престани да се държиш толкова драматично – нареж-
да остро тя. – Да не би ние да сме виновни, че си изгорила 
предишната къща? Извинявай, че не искаме да живеем с 
подпалвачка.

Едва успявам да се овладея.
– Нищо не съм горила.
– Сестрите от „Браун“ казаха друго. – Тя стиска устни. – 

Както и да е, имаме среща на съквартирантките след десет 
минути. Време е да си тръгваш.

– Още една среща ли? Я се вижте! Графикът ви днес е 
пълен!

– Организираме благотворително събитие за Нова го-
дина, за да съберем пари – казва напрегнато Кая.

Лошо.
– Каква е каузата?
– О. – Биан ка ме поглежда глупаво. – Събираме пари, 

за да обновим мазето тук, в къщата.
О, господи. Та благотворителното събитие е за тях.
– Тогава вървете. – С подигравателна усмивка размър-

двам пръс ти за довиждане и излизам от стая та.
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В коридора усещам паренето на първите сълзи.
Майната им на тези момичета. Не са ми притрябвали 

нито те, нито тъпото им сестринство.
– Съмър, чакай.
Биан ка ме настига на входната врата. Бързам да лепна 

усмивка на лицето си и мигам, за да прогоня събралите се 
сълзи. Няма да им позволя да ме видят, че плача, а съм ад-
ски доволна, че оставих всичките си куфари в автомобила 
и влязох само с една огромна дамска чанта. Колко унизи-
телно щеше да бъде да влача багажа към колата. Щеше да 
се наложи да ги пренасям на няколко пъти, защото пъту-
вам с много багаж.

– Слушай – казва Биан ка, гласът ѝ е толкова тих, че се 
напрягам, за да я чуя. – Смятай, че си извадила късмет.

Повдигам вежда.
– Задето съм бездомна ли? Разбира се, чувствам се бла-

гословена.
Тя се усмих ва.
– Фамилията ти е Хейуърд-Ди Лау рен тис. Не си и ни-

кога няма да бъдеш бездомна.
Усмихвам се глупаво. Не мога да споря.
– Говоря се риоз но – прошепва тя. – Не искаш да жи-

вееш тук. – Очите ѝ с форма на бадеми се стрелкат към 
вратата. – Кая е като някой сержант. Това е първата ѝ го-
дина като президент на Капа и тя се опит ва да си защити 
територията.

– Забелязах – отвръщам сухо.
– Трябваше да видиш какво направи с Дафни! Държа 

се така, като че ли всичко беше заради алкохола, но просто 
ревнуваше, защото Даф преспа с бившето ѝ гадже, Крис, 
затова стъжни живота ѝ. Един уикенд, когато Дафни я ня-
маше, Кая „случайно“ – Биан ка изписва кавички във въз-
духа – дари абсолютно всичките ѝ дрехи на първокурсни-
ците, които събираха неща за ежегодните дарения. Нак-
рая Даф напусна сестринството и се изнесе.
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Започвам да си мис ля, че алкохолното отравяне е било 
най-хубавото, което се е случило на Дафни Кетълман, след 
като я е накарало да се махне от тази адска дупка.

– Все едно. Няма значение дали ще живея тук, или не. 
Както ти каза, аз ще се справя. – Говоря надменно, с онзи 
глас, който сякаш казва, че нищо в този живот не ме трог-
ва, глас, който съм усъвършенствала през годините.

Това е бронята ми. Преструвам се, че животът ми е 
красива викторианска къща, и се надявам никой да не се 
вгледа достатъчно отблизо, за да забележи пукнатините 
по фасадата ми.

Колкото и да съм убедителна пред Биан ка, не мога да 
разбия огромната вълна от безпокойство, която се стовар-
ва върху мен, когато пет минути по-късно се настанявам в 
автомобила си. Тя ми пречи да дишам, ускорява пулса ми, 
пречи ми да мис ля ясно.

Какво да правя?
Къде да отида?
Поемам си дълбоко въздух. Всичко е наред. Всичко е 

окей. Поемам си отново дъх. Да, все ще успея да измис ля 
нещо. Винаги успявам, нали? Непрекъснато правя гафове 
и винаги намирам начин да се измъкна. Просто трябва да 
затегна колана и…

Телефонът ми започва да звъни и зазвучава „Евтина 
тръпка“ на Сия. Слава богу.

Веднага отговарям.
– Здрасти – казвам на брат си Дийн, доволна, че ме 

прекъсва.
– Здрасти, Сополчо. Просто искам да се уверя, че си 

стигнала успешно в кампуса.
– Защо да не стигна?
– Един господ знае. Може да си избягала в Маями с ня-

кой стопаджия, който иска да става рапър. Може да си го 
забърсала на междущатската магистрала или, както аз оби-
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чам да казвам, да е човек, напипал рецептата как се става се-
риен убиец. О, чакай! Ти вече си го правила, мама му стара.

– О, господи. Първо, Джаспър искаше да стане кънтри 
певец, не рапър. Второ, бях с други две момичета и шофи-
рахме към Дейтона Бийч, не Маями. Трето, той дори не се 
опита да ме докосне, камо ли да ме убие. – Въздишам. – Лей-
си обаче го свали, а той ѝ лепна херпес.

Той мълчи, неспособен да проговори.
– Дики? – Това е детският ми прякор за Дийн. Много го 

мрази. – Чуваш ли ме?
– Просто се опит вам да си обясня как твоята версия на 

историята е по-приемлива от моя та. – Той неочаквано из-
ругава. – Мама му стара, аз не изчуках ли Лейси на партито 
по случай осемнайсетия ти рожден ден? – Следва мълча-
ние. – Тая работа с херпеса трябва да е била преди партито. 
По дяволите, Съмър! Използвах презерватив, но можеше 
да ме предупредиш!

– Не, не си спал с Лейси. Мислиш за Лейни – с „н“. След 
това вече не сме прия телки.

– Защо така?
– Защото тя спа с брат ми, когато трябваше да е до мен, 

на мое то парти. Това не беше гот.
– Самата истина. Много егоистично.
– Ами да.
По линията се чува някакъв шум и звучи като вятър, 

двигатели на автомобили, а след това и хор от клаксони.
– Извинявай – казва Дийн. – Тъкмо излизам от апарта-

мента. Юберът ми е тук.
– Накъде си тръгнал?
– Да взема прането от химическо. С Али ходим в Трай-

бека, но пък са върхът, така че си струва разкарването. 
Препоръчвам го.

Дийн и гаджето му Али живеят в Уест Вилидж в Ман-
хатън. Али приз на, че там било по-свежарско, отколкото 
където тя е живяла преди това, но за брат ми това е крачка 
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надолу; пентхаусът на семейството ни е в Ъпър Ийст Сайд 
и заема трите пос лед ни етажа от нашия хотел „Хейуърд 
Плаза“. Само че новата сграда на Дийн е близо до частното 
училище, в което преподава, и тъй като Али е в една от 
главните роли на телевизионен сериал, който се снима в 
цял Манхатън, мястото е удобно и за двамата.

Сигурно им е суперско да си имат дом, където да живеят 
и както там си трябва.

– Както и да е. Кажи, настани ли се в къщата на Капа?
– Не точно – приз на вам.
– Мама му стара, Съмър. Какво си направила?
Оставам с отворена уста от възмущение. Как е въз мож-

но семейството ми винаги да предполага, че аз съм тази, 
която е сговнила нещата?

– Нищо не съм направила – отвръщам напрегнато. 
След това нещастието взема надмощие над гласа ми. – 
Според тях човек като мен не е подходящ за репутацията 
на сестринството. Една от тях каза, че съм била подпал-
вачка.

– Е – отвръща не много тактично Дийн, – може да се 
каже, че е точно така.

– Майната ти, Дики. Беше случайност. Подпалвачите 
палят нарочно.

– Значи си случайна подпалвачка. Случайната подпал-
вачка. Страхотно заглавие за книга.

– Супер. Върви тогава да я напишеш. – Пет пари не да-
вам колко злобно говоря. В момента съм кисела и нервите 
ми са опънати. – Както и да е, изхвърлиха ме и сега трябва 
да измис ля къде, по дяволите, да живея този семестър. – 
Гърлото ми се стяга заради буцата, която засяда там не-
знайно откъде, и приглушено подобие на хлипане се из-
мъква с усилие.

– Добре ли си? – пита веднага Дийн.
– Не знам. – Преглъщам с усилие. – Ами… Това е неле-

по. Дори не знам защо съм разстроена. Онези момичета 
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бяха ужасни и нямаше да ми е кеф да живея с тях. Искам 
да кажа, че е Нова година, а те всички са в кампуса! Ще 
организират някакво благотворително събитие, вместо да 
празнуват! Това изобщо не е за мен.

Не успявам повече да контролирам сълзите, които 
сдържах досега. Две едри капки се стичат по бузите ми и 
аз много се радвам, че Дийн не е тук, за да ме види. И без 
това е достатъчно зле, че ме чува как плача.

– Съжалявам, Сополчо.
– Все едно. – Бърша гневно очи. – Няма значение. Няма 

да плача заради някакви гадни момичета и пълна къща. 
Няма да позволя това да ме скапе. Селена Гомес ще позво-
ли ли това да се случи с нея? Няма начин.

Следва мълчание, което издава объркването му.
– Селена Гомес ли?
– Да. – Вирвам брадичка. – Тя е символ на класа и чис-

тота и аз се опит вам да следвам примера ѝ. Като личност. 
Очевидно, когато става въп рос за стил, цял живот ще се 
стремя да бъда Коко Шанел и винаги ще се провалям, за-
щото никой не може да бъде Коко Шанел.

– Очевидно. – Той отново мълчи. – За кой период на 
Селена Гомес говорим? Когато беше с Джъстин Бийбър 
или с Уикенд? Или Бийбър втора част?

Мръщя се на телефона си.
– Ти се риоз но ли?
– Какво?
– Жената не се определя от гаджетата си, а от постиже-

нията си. И от обувките.
Свеждам пог лед към новите си ботуши, за които тряб-

ва да благодаря на бабчето Селест. Поне постигнах забеле-
жителен успех по отношение на тях.

Що се отнася до останалото, има какво да се желае.
– Мога да помоля татко да се обади на хората от наста-

няването и да проверят дали има свободни места в обще-
житията. – Отново се чувствам победена. – Но никак не ми 
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се иска да правя това. И бездруго трябваше да се възползва 
от връзките си, за да ме вкара в „Брайър“.

Освен това предпочитам да не живея в общежитие, 
ако има начин да го избегна. Да деля баня с още дванайсет 
момичета, е най-големият ми кошмар. Трябваше да го пра-
вя в къщата на Капа в „Браун“, но благодарение на личната 
стая ми беше по-лесно да преглътна тази работа с банята. 
В общежитието едва ли са останали самостоятелни стаи 
по това време на годината.

Стена тихо.
– Какво да правя?
Имам двама по-големи братя, които никога, ама абсо-

лютно никога не пропускат въз мож ност да се пошегуват с 
мен или да ме засрамят, но понякога се случва да проявят 
съчувствие.

– Още недей да звъниш на татко – сумти Дийн. – Да 
видим преди това какво мога да направя аз.

Мръщя чело.
– Не мис ля, че можеш да направиш каквото и да било.
– Просто изчакай, преди да му позвъниш. Имам една 

идея. – Писък на спирачки се разнася по линията. – Дай 
ми секунда. Благодаря, брато. Петзвездно возене, само 
това мога да кажа. – Чува се хлопването на врата. – Съмър, 
довечера ще бъдеш в града, нали?

– Нямах такова намерение – приз на вам, – но май ня-
мам друг избор. Ще трябва да отида на хотел в Бостън, до-
като не намеря разрешение за спането.

– Не говорих за Бостън, а за Ню Йорк. Семестърът за-
почва след няколко седмици. Мислех, че дотогава ще оста-
неш в пентхауса.

– Не, исках да си оправя багажа, да се настаня и разни 
такива простотии.

– Няма да стане днес, а довечера е Нова година, затова 
се прибери у дома и ще празнуваме с Али. Някои от стари-
те ми съотборници също ще дойдат.
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– Кой например? – питам любопитно.
– Гарет е в града за мач, така че ще дойде. И сегашната 

банда от „Брайър“ ще дойде. Познаваш някои – Майк Хо-
лис, Хънтър Девънпорт. Всъщност Хънтър е учил в част-
ното училище „Роузлон“ и май е бил година след теб. Пиер 
и Корсън, но ти май не ги поз на ваш. Фици…

Сърцето ми препуска.
– Помня Фици – подхвърлям небрежно, доколкото е въз-

мож но, което изобщо не е небрежно. Дори аз долавям въл-
нението, което се прокрадва в гласа ми. Кой може да ме 
вини? Фици е галеното име на Колин Фицджералд и той по 
една случайност е ЕДНОРОГЪТ. Високият, сексапилен, та-
туиран хокеист еднорог, по когото може малко да си падам.

Добре де…
Адски много си падам.
Той е просто… истинска магия. Но също така е недосе-

гаем. Приятелите на Дийн от хокея обикновено ме свалят, 
когато се запоз наят с мен, но не и Фиц. Запоз нах се с него 
миналата година, когато ходих на гости на Дийн в „Брайър“, 
и той почти не ме пог ледна. Когато го видях отново на 
рождения ден на прия теля на Дийн – Лоугън, той размени 
с мен не повече от десет думи и съм почти сигурна, че по-
ловината от тях бяха здрасти, как си и чао.

Той направо ме отчайва. Не че очаквам всеки мъж да 
ми падне в краката, но съм сигурна, че го привличам. За-
белязала съм как кафявите му очи припламват, когато ме 
пог ледне. Наистина хвърлят искри.

Освен ако не се окаже, че виждам само онова, което ис-
кам да видя.

Татко има един свръхнадут лаф: Възприятието и 
действителността са много различни неща. Обикнове-
но истината се намира някъде по средата. Веднъж татко 
използва тези думи в заключителната си реч в процес за 
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убийство и сега я пробутва всеки път, когато има дори съв-
сем малко общо със случая.

Ако истината лежи някъде между дръпнатото отноше-
ние на Колин Фицджералд към мен (той ме мрази) и ис-
крите, които виждам в очите му (огнената му страст към 
мен), тогава… да теглим чертата по средата и можем да ка-
жем, че той ме прие ма като прия телка.

Стискам устни.
Не. В никакъв случай. Отказвам да бъда причислена 

към прия телите още преди да съм се задействала.
– Ще си прекараме суперски – казва Дийн. – Освен 

това мина цяла вечност, откакто сме прекарвали заедно 
Нова година. Така че довличай се в Ню Йорк и ми прати 
съобщение, когато пристигнеш. Сега съм до химическото 
чистене. Трябва да вървя. Обичам те.

Той затваря, а аз съм се ухилила толкова широко, че не 
мога да си представя, че само допреди пет минути плачех. 
Дийн може и да е голям досадник през повечето време, но 
е страхотен голям брат. Той е до мен винаги, когато имам 
нужда от него, а това е най-важното.

И слава на бога – сега ще ходя на парти. Няма нищо 
по-хубаво от едно парти след скапан ден. Имам голяма 
нужда от това.

Пог леж дам часовника. Един следобед е.
Веднага се захващам да прес мет на. Кампусът на „Брайър“ 

е на около час от Бостън. Оттам има три и половина-чети-
ри часа път с кола до Манхатън. Това означава, че ще прис-
тигна в града вечерта, следователно няма да ми остане 
много време да се приготвя. Ако ще се виждам тази вечер 
с еднорога, имам намерение да се наконтя и излъскам от 
главата до пръс ти те на краката.

Това момче няма да разбере какво го е поразило.


