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Глава 12 
Изпитание 

 
Има само неправилен път,  
безизходно положение няма. 

Китайска пословица 
 
Идеята, която ме беше осенила при разговора ми с Йоана, изкристализира 

още щом се отърсих от еуфорията, обзела ме от факта, че Александър най-накрая 
прояви някакво доверие към мен. Почувствах се веднага обаче гузно, когато съз-
нанието ми подреди картинките на предстоящия екшън. Защото идеята да замеся 
и други хора в изпълнение на замислите си беше първоначално недопустима, 
обаче иначе съществуваше доста голяма вероятност да свърша зле. Не познавах 
нито маниера им на действие, нито конкретните им планове спрямо особата ми. 
Още кънтяха думите на Александър в главата ми, че спазват предимно собстве-
ните си закони и не се „претрисаха“ за нашите. Беше много ясен, струва ми се. 
Така че не трябваше да се оставям безцелно на съдбата. 

Бях сигурна, ако не в друго, то поне в едно: щях да отида на проклетата сре-
ща и щях да се срещна с вампирите. Пред погледа ми още се червенееше кръвта 
ми от видението (това ли беше, или нещо друго?) и странната картинка на непоз-
натата и тайнствена жена, която отскоро беше се вмъкнала в сънищата ми и не 
само защото Гласът учудващо приличаше на нейния. Не че знаех какъв е нейният 
със сигурност, все пак го „чувах“ само в съзнанието си. 

Тръснах глава и реших да изтрия всички картинки от него, защото ми тряб-
ваше тази вечер много бистра и бързо преценяваща глава. Извадих мобилния си 
от чантата и, оглеждайки се за такси, набрах един доста позабравен номер. Преди 
да натисна слушалката, за да осъществя разговора, още веднъж се спрях за секун-
да, обмисляйки варианта да се откажа. Още не беше късно да спра лудия си план 
и със сигурност да се прибера жива и здрава у дома. Но още докато се стрелна 
мисълта, осъзнах колко е невинна. Ако исках по-разумно продължение на вечер-
та, трябваше да споделя с Александър издънката си. Но мисълта да го загубя след 
подобна необмислена афера от моя страна ми бе така страшна и болезнена, че със 
същия успех можех да взема един нож и да си отрежа пръстите, а после спокойно 
да гледам как кръвта ми изтича. 

Боже, какво сравнение само! А аз си мислех, че нямам въображение поняко-
га и съм сухарка. 

Бях вече се метнала в таксито и неуспешно въртях за не знам кой път мобил-
ния, в опит да се свържа с Петър. Той беше ключовата фигура към изпълнението 
на плана ми. 
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– Хайде, обади се, моля те – мърморих си под нос и горещо се молех да ми 
вдигне.  

Времето напредваше. Обикалях улиците в напразен опит да се свържа с него 
и започнах да се отчайвам. Ако не ми вдигнеше, всичко пропадаше! Нямам други 
познати, които да ми услужат с това, което ми бе необходимо. А и той нямаше да 
ми задава въпроси, а дискретността беше най-важна. Погледнах нервно часовника 
си и после любопитния поглед на таксиметровия шофьор, който обикаляше из 
едни и същи улици вече час. Сметката ми набъбна драстично, така че имах две 
възможности, преди всичко да е отишло по дяволите: да отида до жилището му и 
да се надявам, че спи или нещо такова и не си чува телефона, или да отида напра-
во на мястото на срещата ми с милите вампири, срещу които щях да се изправя 
без грам идея как да се справя, ако нещата загрубеят. Бях се провалила, и то пре-
ди да въведа плана си в действие. И нямаше как да е иначе, щом разчитах на сля-
пата случайност от самото начало. 

Помислих още малко, преди да взема окончателно решение. 
– Извинете, бихте ли ме оставили тук някъде?  
Бях съвсем близо до жилището на Петър. Той имаше страхотен апартамент в 

центъра. Не знаех кои са родителите му, защото той никога не говореше за тях, но 
явно бяха много богати, защото малко хора можеха да си позволят подобен огро-
мен апартамент на пъпа на Варна. И въпреки този факт, Петър сякаш се опитваше 
да игнорира предимствата на положението си и рядко канеше приятели или поз-
нати в дома си. Аз бях една от щастливките. Не защото му бях гадже или нещо 
подобно, а защото си допадахме донякъде. В последно време обаче го бях пре-
небрегвала заради Иван, но се съмнявах, че той се беше почувствал обиден от 
това обстоятелство, понеже наистина бе широко скроена личност и за него в пъл-
на сила важеше определението, „че е над нещата“.  

Огледах се и пресякох оживената улица, бързайки към входа на огромната 
сграда, където на шестия етаж живееше Петър. Много странно обстоятелство – да 
живееш тук, сам, без роднини и приятели. Не че беше саможив – напротив, Петър 
привличаше хората с някаква харизма, която бе неустоима дори за мен, пък и не 
изглеждаше никак зле външно. Но рядко излизаше с момиче. Доколкото ми бе 
позволил да нахлуя в живота му, беше ми признал, че има една много лоша нак-
лонност – да употребява забранени вещества и лекарства, в стремеж да изглежда 
перфектно надут от мускули и да тренира тайно дълги часове в различни фитнес 
зали. Това го намирах донякъде вманиачаващо гадно, но не исках да коментирам 
личния му живот, пък още по-малко да му давам съвети или наставления кое е 
правилно и кое не. На мен самата някой трябваше да ми дава ежеминутно съвети 
и да ми отправя упреци. Имах ли право тогава да се бъркам в живота на прияте-
лите си? Не, категорично. Може би затова и Петър ми се доверяваше от време на 
време за някои, бих казала доста пиперливи, негови тайни.  

Натиснах звънеца долу на домофона и се замолих бясно да ми откликне. 
Звънях почти непрестанно и истерично, когато чух лек пращящ звук и после един 
адски ядосан мъжки глас.  

– Кой е, по дяволите? Ама че гадно звънене. 
Усетих как нещо в мен заликува и от радост едва успях да отговоря, преди да 
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ме наругае още веднъж. 
– Аз съм, Диана. Извинявай, но е важно. Може ли да ме пуснеш? 
– Не, за какво си дошла? 
Беше много груб и чак се стреснах и отстъпих крачка назад. 
– Май не си сам – друго не ми дойде на акъла, така че опитах с най-

логичното обяснение за досадата в гласа му и нервния тон. 
– Да, не съм, така че кажи за какво си дошла и се омитай. 
Ядосах се и се засегнах, но планът ми бе твърде важен, за да се откажа зара-

ди малко грубост. Пък и аз съм грубиянка, така че нищо твърде лично, струва ми 
се. 

– Не е за домофона, имам нужда от помощ. Моля те. Никога не съм ти се мо-
лила. Хайде, отвори ми. 

Притаих дъх и зачаках. Това бе самата истина – аз не се молех за услуги и се 
въздържах от подобен род лукс. Дано да го умилостивя сега, защото иначе бях 
загубена. Погледнах часа и от нервност трепнах. 

Чух как Петър въздъхна и разбрах, че спечелих... отваряне на вратата. Дотук 
добре. Хукнах по стълбите, защото нямах време да чакам бавния асансьор. Сър-
цето ми биеше от вълнение – как щях да го оплета в лъжата си, че да не се усъм-
ни? 

Още с отварянето забелязах, че изглежда като надрусан – блед, потен, с раз-
ширени зеници. Сигурно беше взел нещо след поредната тренировка или преди 
нея – сега не можех да си спомня традицията. 

– Е, светни ме защо съм ти потрябвал и изчезвай. 
Очите му святкаха неестествено и аз неволно нямаше как да не потръпна от 

неудобство. А може би се страхувах, че ако разкрие лъжата ми... ще ме нарани в 
яростта си. Странно, че точно аз и точно сега почувствах полъха на страха. И то 
от Петър – ако не беше се „назобал“, беше един от най-милите и спокойни хора, 
които познавам. 

– Съжалявам, но не мога да говоря пред вратата ти. Няма ли да ме пуснеш? 
Огледах се като престъпник и използвах момента да спечеля време, за да го 

предразположа. Усмихнах се широко, но когато видях невярващата му физионо-
мия, реших да не преигравам. Застанах пак сериозна и се опитах да го бутна, за да 
мина през вратата. Той не се възпротиви, напротив отдръпна се, за да вляза. 

– Не изглеждаш много добре. Мога ли да помогна? 
Глупав опит да се натрапя. Той веднага ме отряза: 
– Виж какво, Диана, не ми трябва загрижеността ти. Имам гости. Давай по 

същество. 
Затръшна вратата, но остана облегнат в коридора. Не искаше да ме пусне на-

вътре – ясно, познавах девойката сигурно и не искаше да разбирам коя е. Негово 
си право. 

– Трябва ми нещо. 
Той повдигна вежда и ме погледна заинтригуван. Аз застанах нащрек. Мо-

билизирах се, за да не издавам напрежение. 
– Нещо? Би ли била по-конкретна? 
– Да, разбира се. Искам малко... от ония хапчета със стрихнина.  
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Той ме погледна така, сякаш току-що ми поникна втора глава и след миг се 
засмя гръмогласно. Тресеше се толкова силно, че ако имаше по-слабо телосложе-
ние, сигурно щеше да се прекърши през средата. 

– Е, радвам се че те разсмях. А сега ще ми помогнеш ли, или да намеря от 
друг? Бързам. 

Почнах да губя търпение, а Петър не спираше да се смее истерично. Май 
беше яко друсан. Дали изобщо имаше действащ мозък в момента? 

– Петър, моля те отговори ми: имаш ли, или не? 
Той спря да се хили толкова бързо, колкото беше и започнал. Изгледа ме 

презрително. 
– Великата Диана. Не мога да повярвам, че си започнала да се ваеш. Хм. Ти 

изглеждаш твърде добре, за да имаш нужда.  
Огледа ме критично от горе до долу и отново върна поглед на лицето ми. 
– Не съм. Трябват ми за друг човек. Спешно. 
– Спешно? За друг човек? Ти дилърка ли си станала? 
– Не, по дяволите, за брат ми са. Сега, като ме разпита, ще ми дадеш ли, или 

не? 
Петър изведнъж ме изгледа толкова дълбоко и без следа от глупавото си 

опиянение, че се зачудих дали и той не играеше някаква игра като мен. Но съвсем 
бързо, както преди малко, изражението му се върна към предишното безмозъчно 
състояние. 

– Е, влез. Май няма защо да се притеснявам от теб, щом сме в една катего-
рия. 

Влязох вътре и... по-добре да не бях. В хола, напълно гола, беше се изтегнала 
Йоана и като ме видя, скочи към дрехите на пода и се прикри с част от тях. Не 
можех да повярвам на очите си. О, боже! Петър е бил човекът, за когото тя ми 
беше споделила през сълзи. Обмислих нещата, събрах две и две и сглобих кар-
тинката: Йоана се бе влюбила в Петър, а той се друсаше! А сега ги бях заварила 
да правят секс – по-скоро ги бях прекъснала. Не знаех дали да се чувствам засег-
ната от факта, че Йоана не ми се беше доверила докрай, или да пропусна цялата 
история покрай очите си. По-скоро бих избрала второто. 

– Съжалявам, че ви прекъсвам. Най-вече теб, Йоана. Надявам се после да се 
видим, както се бяхме разбрали.  

Гласът ми ненужно режеше. Какво ми ставаше?  
– Диана, знам че си ядосана, но не е така, както изглежда. 
– Не се извинявай. Не е необходимо, аз не съм ти съпруг – усмихнах се кисе-

ло. – И не е моя работа с кого си лягаш. Петър, ще ми дадеш ли и да се омитам, не 
искам да преча. 

– Колко искаш? 
– Повечко. Не ми се ще да идвам скоро да те притеснявам. Пък и ми е непри-

ятна тази акция. Ще си поговоря с... брат ми. Знаеш мнението ми по въпроса. 
– Хм, по дяволите, да. Затова съм безкрайно учуден от идването ти днес. Си-

гурна ли си, че не ме лъжеш? 
Потръпнах, но се стегнах. В крайна сметка той само опипваше почвата. Не 

знаеше нищо. Не трябваше да се издавам сама като последната глупачка. 
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– Притрябвало ми е да изопачавам каквото и да е било. След като знаеш 
мнението ми, допускаш ли нещо друго, освен това, което ти казах? 

Петър ме огледа внимателно, но явно преценката му бе мъглява, защото очи-
те му бързо почнаха да блуждаят. Сякаш надушваше нещо гнило, но не можеше 
да ме хване. 

– Надявам се. Ти си ми близка. Не би ме издънила. 
Погледнах го обидено. 
– О, много ме обиждаш, ако дори си го мислиш. 
– Недей! Не ме гледай така! Просто съм длъжен да се пазя. 
Бях спечелила. Въздъхнах и му се усмихнах мило. 
– Е, нека ти платя тогава и да изчезвам. 
– Не искам да ми ги плащаш. Изчакай ме. 
Петър изчезна в стаята си и ни остави с Йоана да се гледаме тъпо. Не исках 

да обсъждам се нея ситуацията сега, но тя явно искаше да се изясним на момента: 
– Сърдиш ли се? – попита.  
Бях разочарована. Но не, че я намирах тук, а защото не ми се беше доверила 

докрай. Всъщност коя бях аз, че да и се сърдя? Наистина бях най-голямата лице-
мерка, раждала се някога, щом лъжех Йоана непрекъснато, а очаквах в замяна тя 
да ми довери душата си!  

– Не, глупости! – тръснах глава, за да съм по-убедителна. 
Вътрешно обаче нещо ме разкъсваше. 
– Не е вярно, лъжеш ме. 
– И ти ли ме подозираш в лъжа? Днес май съм уцелила джакпота, всички ме 

уличават в нещо.  
– Не знам какво да си мисля. Поводът за идването ти е повече от странен. Не 

знаех, че брат ти е... не си ми казвала изобщо. Сигурно ти е тежко. 
Какво трябваше да отговоря? Че лъжех или че съм прикрила факт? Мисли 

бързо: тик-так. Изсумтях. 
– Всъщност той употребява хапчетата, за да изглежда добре. Чувала си за 

допинг, предполагам? 
– Доколкото знам, никой от братята ти не е спортист. 
Преди да се оплета в неочаквана и дръзка лъжа, Петър се върна и ме спаси от 

неловкостта. 
Посегнах, сграбчих хапчетата и усмихвайки им се, имах намерение да им по-

кажа гърба си и да изчезвам. С времето и без това бях твърде напред, а там някъде 
ме очакваха двама вампири... 

– Ей, няма ли поне да кажеш чао? 
Бях вече почти на вратата, когато въздъхнах и се обърнах с отработена ус-

мивка към тях.  
– Разбира се, че щях, когато съм на вратата... Е, чао, гълъбчета, и доскоро, 

Йоана. Надявам се да не се унесеш, че имаме среща по-късно. Сама, ако обичаш. 
Повдигнах извинително рамене към Петър и пращайки им въздушна целув-

ка, се заех сериозно със задачата да се омитам по най-бързия начин.  
Побягнах по стълбите надолу, а потта се лееше от мен из ведро. Чувствах се 

като мръсна предателка. Александър бе проявил най-накрая искрица доверие в 
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мен след седмици познанство, а аз смятах да се подиграя с него в същия ден! 
Можех да избегна това толкова лесно, но моето самонадеяно отношение към све-
та ме правеше опасна не само за околните, но и ето, поставях себе си несъмнено в 
смъртна опасност. И всичко заради едната гордост човешка!  

Навън беше вече тъмно и хората се блъскаха в мен, забързани към някое 
шумно и приятно местенце, където да разпуснат и да се отдадат на по питие. Те 
дори не подозираха, че около тях светът не е такъв, какъвто го виждаха, в него 
имаше повече невидими тайни, отколкото и най-големите умове на времето ни 
предполагаха; в него имаше място и за немислимото... Защо се терзаех от точно 
тези мисли в момента? Можех ли да спра и да намеря правилния отговор на въп-
роса: Коя съм аз? Защо съм единствената привилегирована (а бях ли?) от човеци-
те да се „отъркам“ в забранения свят на расата, която съжителстваше с нас от... 
кога? Защо се криеха от нас? Само защото имаха тази невероятна възможност или 
имаше друга, много по-основателна причина да прикриват по този толкова унизи-
телен и гаден начин съществуването си от хората? Можех ли да се гмурна в бясно 
разкрилия се пред мен вълнуващ и същевременно отдалечаващ ме от реалността 
свят? И кое е реалността? Не беше ли тя точно тази, която опознавах сега. Те ли 
диктуваха правилата? Не беше възможно те да не участват в най-висшите кръгове 
от управлението на държавите и международните организации. Въртях различни 
хипотези из пулсиращата ми глава, докато вървях към заведението, където щях да 
се срещна с двама от представителите на тази абсурдно-митична и невероятна 
раса от свръхсъщества, които ежесекундно изнасилваха съзнанието и ползваха 
телата на нищо неподозиращите homo sapiens. 

Ръцете ми така силно стискаха дамската чанта, че между кожата и ръката ми 
имаше тънък филм от лепкава пот. Избърсах челото си и се огледах. Почти бях 
достигнала добре осветената улица, на която се намираше заведението. Минавай-
ки покрай една новострояща се сграда, незнайно защо, сърцето ми се разтупка 
бясно в гърдите и с неподправена изненада установих, че мястото ми е познато. 
Огледах внимателно тъмния строеж и едва задържах вика си от уплаха, когато не 
остана и грам съмнение къде се намирам.  

Видението! Посред бял ден се бях превъплътила в мен самата в бъдеще вре-
ме? Имаше ли дори зрънце вероятност да съществува разумно обяснение за случ-
ката? Разбира се, че не. На обикновените хора не се случваше често да се „пре-
местят“ дори и мислено в собственото си бъдеще и да изживеят истински момен-
ти от него, а като капак на това безумие и да получават съвети от някаква жена-
глас. А това сега ме притесни ужасно. Ако наистина бях изживяла собственото си 
бъдеще, то тогава... Срещата се очертаваше много интересна... А аз не бях обик-
новен човек. Два факта, с които беше крайно време да свикна и да премина отвъд 
представите си. Защото, отричайки действителността, която ми се разкриваше 
всеки ден все по-невероятна и налудничава, отричах и съществуването си и за да 
е най-интересно, трябваше да добавя и възможността да бъда част от расата на 
тези невероятни същества. Но как и по какъв начин особата ми беше замесена с 
тях, трябваше да откривам след премеждието си днес. Ако се измъкнех жива. 
Винаги имаше едно „ако“. 

Твърде невероятно иначе изглеждаше една такава вероятност: да притежавам 
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случайно дарба, талант или каквото и да е, във връзка с нашите „съквартиранти“. 
По-скоро тази „дарба“ би следвало да е получена по някакъв по-разумен и биоло-
гически обоснован начин. Защото, каквото и да си въобразявах, аз бях дълбоко и 
сигурно имунизирана срещу техните посегателства и влияние. Те не можеха нито 
да влизат в съзнанието ми с цел манипулация, както очевидно постъпваха с всеки 
земен жител, попаднал им в полезрението, нито да изтриват умишлено спомените 
ми. Александър твърдеше, че за всички тези триста години, през които той 
скромно е живял, не бил чувал за друг такъв човек. Ако можеше да му се вярва, а 
досега той не беше ме излъгал нито веднъж (за разлика от мен), то аз наистина 
имах невероятната, услужлива способност да „не забравям“ интересни моменти 
от ежедневието си. Чудно обаче, защо изведнъж започнах да виждам този свят, а 
досега съм била и аз сляпа за вампирите? Правдоподобно ли е наистина обясне-
нието на Александър, че това се дължи на донорството помежду ни? И каква бе-
ше тази толкова силна връзка между вампира и донора, която се изграждаше на 
еднопосочния обмен на кръв помежду им? Създаваха ли се вампири, или се раж-
даха само такива? А ако се създаваха, можех ли и аз да стана такава? Тръснах 
глава и отблъснах тези странни мисли. Достатъчно сложна личност бях, за да 
ставам и още нещо друго. На дневен ред стоеше предизвикателството да открия 
неясните нишки, които ме свързваха с доктор Колев. За него, като елемент от 
цялата бъркотия, бях забравила. По-скоро, той беше казал, че ще ми се обади и не 
го направи. В момента това ни най-малко не ме обиждаше и не занимаваше съз-
нанието ми, което се настройваше на вълна оцеляване в необичайна среда. Май 
бях прекалила с филмите по „Дискавъри“.  

Роклята ми стоеше безупречно, въпреки потта, която лепнеше по мен. Убе-
дих се в това, когато минах покрай огледалата на входа на заведението. Вътре 
беше шумно, задушно и претъпкано. Но това не знам защо ме успокои. Но не 
достатъчно. Когато погледът ми срещна този на красивия вампир от гарата, сър-
цето ми се запокити някъде из петите и трудно се удържах на порива да се обърна 
и да побягна. Знаех, че той беше впил в мен невероятно красивите си и студени 
очи и се опитваше да ме хипнотизира, да ме изплаши и да подвия опашка. Дали 
пък не искаше да ми направи услуга в този последен миг на... сигурност? 

Усмихнах му се непринудено, без фалш, сякаш бяхме приятели, познаващи 
се от години и най-накрая бяхме намерили малко време да се видим. Той разкри 
белите си, остри кучешки зъби. На никого не му направи изобщо впечатление 
странната захапка на хубавия млад мъж в бара. Огледах се, но не видях красивата 
му спътница и си отдъхнах за момент. Какво ли облекчение, като сигурно се спо-
тайваше някъде наблизо и чакаше сигнал от спътника си. Дори да се намирахме 
на най-оживения площад във Ватикана по време на Великден знаех, че за мен 
нямаше спасение, ако тези двамата бяха си наумили да ме сграбчат в буквалния 
смисъл на думата. Почувствах се толкова изоставена и самотна в този препълнен 
бар! Но изобщо не се страхувах. Изведнъж ме обля вълна на абсолютно и блаже-
но спокойствие. Манипулираше ли ме отново? Защото, дори да бе така, чувството 
бе толкова приятно и отпускащо след цялото напрежение на следобеда, че се от-
дадох без възражение на вампира. Той изненадано проследи плавната ми походка 
към него и замечтания ми поглед. Не можех да доловя дали реакцията ми му до-
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пада, или не и не ме интересуваше. Исках да съм по същия начин спокойна и ко-
гато станеше напечено. Реших да запомня това чувство и да го задържа за себе си 
максимално дълго. Ако можех да контролирам такива сили само... Яд ме обзема-
ше бавно на талази и с неудоволствие установих, че вампирът ме гледа развесе-
лено, с повдигната вежда. Пристъпих само на няколко крачки от него и навеж-
дайки се дръзко към него, му смигнах: 

– Здрасти, страхотна усмивка! 
– И аз се радвам да те видя, Диана. Честно казано, не смятах, че ще дойдеш. 

Поне не без компания. Безстрашна или глупава? 
– Често чувам това – кисело се усмихнах, не знаейки сама ли си правех рек-

лама, или той ме подтикваше да се държа предизвикателно. 
Той махна с вял жест да седна до него. Усещах аромата му, който в никакъв 

случай не беше неприятен, толкова познат и близък... Сравнението с опиянява-
щия мирис на Александър ми беше неприятно, защото не исках да бъда привле-
чена заради споделянето на кръв и с този вампир. Той не сваляше упоритата си 
гадна усмивка от лицето и нямаше и съмнение, че реакцията ми е умишлено тър-
сена от него. Превъзмогнах себе си, нареждайки си вътрешно, че никой, било то и 
някакъв си няколкостотингодишен вампир, не ще успее да ми пречупи железния 
самоконтрол. Дори се наведох към него, докосвайки, уж случайно, ръката му. По 
бледото му лице се разля някаква трепетност, която не можех да сбъркам с друго, 
освен с възбудата му от близостта ни. Напомних си да не продължавам да бъда 
толкова смела, когато на сантиметри от врата ми бяха зъбите на един вече за-
жаднял вампир. В очите му загоря страст и не бях сигурна дали е само за кръвта 
ми, или... още нещо. Усещането, което вече многократно бях изпитвала с Алек-
сандър, беше различно от горещината, която ми предаваше този арогантен вам-
пир.  

– Твърде си смела, за да правиш това. Отдалечи се от мен веднага, ако не ис-
каш... да прекъсна донорството ти веднага – изсъска с голямо усилие вампирът и 
ме отблъсна силно с ръка, като аз почти се залепих за преминаващия зад гърба ми 
сервитьор. 

И добре, че той ме хвана със свободната си ръка, преди безславно да си 
седна на задните части. 

Беше много грубо, но аз се подсмихнах, защото установих, че той явно не 
искаше да ме нарани... поне засега. Сложих си маската и отново го доближих, но 
спазвах все пак някаква дистанция. Не трябваше да бъда безразсъдна, а само сме-
ла. 

– Велимир, мисля, че си много невъзпитан. Не са ли били обноските приори-
тет по твое време? 

Той се сепна и нямаше как да прикрие изненадата си. Фактът, че не отрече 
името, с което го назовах, беше много притеснителен за мен, но поне ми даде 
отговор на един мъчителен мой си въпрос, а и го извади явно от равновесие. Само 
временно обаче – след секунди на лицето му бе изписано отново спокойствие, 
превъзходство и интерес. 

– Безмълвен съм пред смелостта ти – Велимир леко се поклони, с което ме 
изнерви за няколко мига. – Трябва да те уведомя обаче, че за мен, а и не само за 
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мен, вашите времена и нрави нищо не означават. Вие нищо не означавате за нас. 
Вие винаги сте имали само една функция – да задоволявате глада ни. Нищо пове-
че. Моето извинение за истината. 

Той се направи на нещастен. Стана ми изведнъж много студено, кожата ми 
настръхна и потта ми сякаш се заскрежи по порите на тялото ми, което реагира 
доста особено на оскърблението му, но за мен думите бяха много маловажни – аз 
си имах цел! А когато човек има цел, той не допуска врага да го разколебава с 
емоции и жалки изявления, които дори да бяха верни, не беше нито времето, нито 
мястото за дълбоки изводи от дългогодишното явно съжителство на расите ни. 
Умът ми бясно препускаше, за момент в грешна посока, докато не го върнах об-
ратно, където му беше мястото. 

– Искаше да говорим? Ако не е важно, сигурно не би си губил времето с една 
смъртна или...? 

Не можех вече да допусна да ме разконцентрира и затова преминах към под-
готовка на събитията. Нямаше да бъда неговата играчка. Нито днес, нито когато и 
да е.  

Видях как той спря да се усмихва в очакване да кажа още нещо, но явно бе-
ше сбъркал: подадох топката на него и за нищо на света нямаше да я върна в мое-
то поле! 

– Диана, навлязла си опасно навътре. 
– Ти дойде да ме предупредиш или да ме заплашваш? – очите ми искряха от 

гняв. 
– Въпросът ти е колкото безсмислен, толкова и глупав. Защо да те заплаш-

вам?  
Той се наведе и леденият му дъх опари устните ми. Краката ми се подгънаха, 

ръцете ми се отпуснаха треперещи до олекналото ми тяло. Като кукла на конци! 
Така се бях чувствала и първия път с Александър. Бях сякаш наблюдател на тяло-
то си. 

– Не виждаш ли, че бих могъл да те имам както и когато си пожелая? 
Той въздъхна, леко треперейки и се отдалечи от мен. Веднага отново почувс-

твах всичко в мен на мястото си и за сетен път се убедих, колко опасни и безск-
рупулни същества бяха. 

– Велимир, кажи ми защо съм тук? 
– Колко отдавна не бях чувал това име в устата на смъртна жена. Хм, стра-

хотно е усещането някой да те разпознае. И да не те забрави – смигна ми закачли-
во. 

– Ще ме черпиш ли едно, или не? – трябваше да го разсея, но не успях, защо-
то той само кимна на бармана и готово: чакаше ме вече чаша водка с лед. 

Отпих и го погледнах любопитно. Той беше скръстил ръце и ме гледаше с 
онази каменна и неподвластна на чувства физиономия, неразгадаема и далечна. 
Не се оставих да ме заблуди. Той гореше от напрежение и страст. Чувствах това с 
всяка моя клетка.  

– Кога си роден? – исках да завържа разговор, защото сърцето ми бясно пре-
пускаше и ме беше страх, че ще получа удар всеки момент. 

– Преди осем века. 
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Кратко и ясно. Не знаех какво да коментирам, пък и какво можех да кажа? 
„О, колко хубаво“ или „Уау колко си стар“? 

– Безсмъртен ли си? 
Той ме погледна изненадано. Сигурно предполагаше, че знам. 
– Разбира се. Но безсмъртието е само дума. Ние сме вечни само в очите на 

другите, които не притежават нашето дълголетие. Все някога приключваме. 
Александър би трябвало да ти е казал нещичко по въпроса? Както виждам, си 
добре запозната с някои факти от живота ни. 

– Не, той е много лаконичен по доста въпроси. 
– Нима?  
Велимир като стрела сграбчи ръката ми в своята и ме дръпна към себе си. 

Когато впи устните си в моите, бях толкова неподготвена и изненадана, че само 
отворих инстинктивно уста да извикам, но така вдишах още по-дълбоко дъха му и 
езикът му проникна в устата ми. Целувката беше толкова гореща, а аз така изне-
надващо отвърнах и главата ми се завъртя като на циркова арена, че сигурно бих 
му се отдала без свян веднага върху барплота, ако не беше отново Гласът: „Не се 
поддавай, той е много стар, но е уплашен от теб... съвземи се, Преобразена...“ 

Е, сега оцених високо проклятието си да чувам гласове. Или каквото и там да 
се случваше с мен. Захапах силно езика му и когато почувствах вкуса на кръв в 
устата си, той вече ме притискаше към стената. Заболя ме силно, но дори не изда-
дох звук. Почувствах изведнъж празнота и тъмнина. Не мигах дори, нещастното 
ми сърце биеше като лудо. Отново. Велимир ме беше приковал с тялото си. Из-
съска в лицето ми, без да отслабва хватката си: 

– Ти си безкрайно глупаво дете. Не искам да те наранявам, но ако още 
веднъж ме предизвикаш... ще те убия. Сега ще те пусна и не си и мисли да бягаш. 
Не можеш да се бориш с мен. Диана, ти трябва да приемеш условията ми и да 
приключваме срещата ни преди да... съм те наранил по погрешка. Не искам това! 
Разбра ли? 

Кимнах. Кръвта в устата ми сякаш се разля като лава по вътрешностите ми. 
Не разбрах защо така ми се ядоса, докато не почувствах как някаква сила вътре в 
мен избухна като свръхнова. Отблъснах го, като му отправих едно кроше в че-
люстта, което изобщо не беше хилаво и не съвпадаше с концепцията ми на слабо 
и миролюбиво момиче. Вампирът политна назад и изведнъж като бял ден ми се 
изясни една много интересна теза. 

– Ти си ядосан, защото вкусих от кръвта ти. Тя... тя ми даде... сила. Така ли 
е? Господи, почти те съборих... 

– Проницателна си, не може да ти се отрече. И имаш хубав удар. 
Той седна отново невъзмутим и ми отправи нагла усмивка. Разтърка челюст-

та си. 
– Само не си въобразявай, че малко вампирска кръв ще ти даде крила. Нужно 

е доста повече, за да... се случи нещо или нищо – повдигна рамене и млъкна. 
Аз също седнах, но още хем треперех, хем имах чувството че бих повалила и 

слон. Думите му ме накараха да застана нащрек. 
– Какво да се случва? 
Той ме погледна, изсумтя и отпивайки от моята водка каза: 
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– Александър ще е много разочарован, когато разбере, т.е. ако разбере, че 
съм ти казал.  

– Ще ми кажеш ли, или ще ме държиш в неведение? 
– Защо ми е да крия от теб? Ти си и без това достатъчно забъркана. Никога 

не можеш да се отървеш вече от нас. Аз поне не бих те оставил на мира. 
Потръпнах. Най-накрая започвах да изпитвам нещо като страх. Адреналинът 

буквално ме разтърси из основи. Грубо и първично. 
– Защо? Какво съм ти направила? 
– Нищо. Просто съществуваш. И понеже пътищата ни се пресякоха, не мога 

да забравя срещата ни. Ти си ценна. Ще бъде въпрос на престиж да си моя. 
– Но аз не съм ничия. Аз не съм предмет.  
Отново се почувствах унизена, но бързо се овладях и млъкнах. Сега ли тряб-

ваше да се доказвам като ощипана девственица? 
Той видя, че се овладях и одобрително ме потупа. 
– Ти си наистина специална, Диана, и няма да те оставя на един младок да 

пропилява таланта ти. Можеш да ми служиш много добре. Аз съм доста влияте-
лен в средите си. Ела с мен и забрави Александър.  

– Какво? – от изненада щях да си глътна езика.  
Очаквах всякакво друго развитие, но не и това. 
– Но аз съм негов донор – думите прозвучаха глухо, но друго не ми дойде на 

акъла. 
– Ще те направя мой донор и ще те взема с мен, а след време, когато връзка-

та ни се задълбочи, ще се опитам да те превърна. 
– Нищо не разбирам. Какво искаш от мен? В какво ще ме превръщаш, по дя-

волите? 
Той някак замечтано ме погледна. 
– Ще те преобразя. Би трябвало ти да си от хората с чисти гени, които ус-

пешно се преобразяват. Сигурен съм. 
Тръпки ме побиха. Бях чувала вече нееднократно това обръщение в сънища-

та си. По много интересен начин някои отговори идваха в реалността. Исках да 
разбера. Затова още веднъж съвсем невинно попитах: 

– Велимир, моля те, кажи ми какво означава това. Не говори с недомлъвки 
като Александър. 

– Александър е глупак. Той те иска за себе си и знае, че си специална. Той те 
използва. И те държи в неведение. Повярвай ми, аз никога няма да те лъжа. Ще 
бъдем велика двойка. 

– Двойка ли? Ти не си ли женен за… как се казваше – Елиона? 
Той се разяри при споменаването на името и. 
– Елиона. Тя е отживелица. Само по документи сме съпрузи. Време е отдав-

на да се разделим. Не се безпокой за нея; тя няма никога да ревнува от една смър-
тна жена, докато не те преобразя, а после ще бъдеш в състояние сама да се гри-
жиш за себе си. Приеми условията ми... 

– Имам ли избор? – натъртих на втората дума. 
– Разбира се, че имаш. На никой смъртен не съм давал... досега. 
– Не ми каза за това... преобразяване. 
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– Аха, внимавала си в урока. Е, добре, нека те светна по въпроса. Така или 
иначе някога ще го разбереш. Чувала си за Закона на донорството, предполагам? 

– О, май само ми бе споменат бегло. Не знам подробности. 
– Аха. Споменат. Когато един вампир започне системно да задоволява нуж-

дата си от кръв само от един източник, между тях се създава специална връзка – 
т.е. той му става донор: това означава, че между тях се установяват близки отно-
шения. При определени условия някои човеци претърпяват физическа и умствена 
принудителна еволюция до същества, които наричаме расата на Преобразените. 
Доколкото знаем, а ние сме много стара и напреднала цивилизация, те са практи-
чески съвършени. 

– Съвършени? – объркано и слисано казах. 
– О, да, извинявай за глупавата дума отново, но няма как сега да ти обясня 

колко... непобедими са те. И ценни за нас ,вампирите. 
– Защо? – недоумявах. 
– Ти май не разбираш. Във вселената далеч не сте само вие – глупавите чо-

веци, а съществуват милиони цивилизации като нашата и други, в различни ста-
дии на съзряване. 

– Това бих могла да си го представя – въздъхнах в успешен опит да потисна 
импулса да му се разкрещя от новата обида. 

– Ние имаме много естествени и изкуствени врагове. 
– Е, добре, но не виждам отново връзката с тези... Преобразени. 
– Те са най-добрите известни ни досега воини във вселената. Придобиват не-

надминати и уникални способности при превръщането си. 
– И вие използвате нас, хората, за войните си, правилно ли съм разбрала? 

Всъщност онези, които престават да бъдат хора и стават... някакви си – устата ми 
се изпълни със слюнка от омерзение. 

– Не, Диана, те защитават не само расата на вампирите. 
– И ти мислиш, че аз... Боже! Искаш да ме използваш, за да ме превърнеш в 

една такава машина за убийства? Ти си... арогантен... 
– Диана! – Велимир ме стискаше за ръката и укорително ме гледаше право в 

очите. – Спри и ме изслушай! Аз те наблюдавах и нямам никакви съмнения, че ти 
си една от специалните хора, заради която расата ви е оставена да съществува! Не 
разбираш ли? Ако е нямало хора като теб, ако сега не се раждат хора като теб – 
отдавна щяхме да ви унищожим или вие сами щяхте да направите това отдавна. А 
ти... ти си уникална! Не бях нито виждал, нито чувал за човек, съумял да се опъл-
чи на вампир в човешката си форма! А само си представи каква сила ще имаш, 
когато се преобразиш! И аз мога да бъда до теб. На теб ти трябва силен ментор-
вампир, а не младок като Александър. Разбери, ти си родена само за да бъдеш 
преобразена. Аз съм твоят шанс да бъдеш най-великият Преобразен.  

– Спри малко, че се поунесе – вдигнах ръка, защото иначе щях да припадна. 
– Не можеш да ми хвърляш някакви фантасмагории в лицето и да очакваш да 
повярвам безрезервно на това. 

Станах от стола и се отдръпнах от него. Той ме гледаше объркано. Мълчани-
ето стана мъчително и режещо. 

– Кажи ми, че животът ти е бил нормален досега, че си спала нормално и си 
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нямала особени сънища. 
Зяпнах от изненада. Той знаеше за сънищата ми! Преглътнах болезнено и 

седнах до него отново. 
– Какво знаеш за сънищата ми? – съкрушено попитах, но сърцето ми бясно 

тупкаше от вълнение. 
Тайната ми вече не е тайна и незнайно защо почувствах едновременно болка, 

че споделях не с Александър, а с някакъв себичен вампир, който ме искаше за 
себе си, и облекчение, че най-накрая можех да кажа на някого какво ми се случ-
ваше, без да изглеждам като изрод в очите му. 

– Знам, че всички специални сънуват мъчителни и пророчески сънища, пре-
ди да станат донори и да ги преобразят. Твоите сънища пооредяха, след като 
Александър те направи свой донор нали? 

– Да, така е – признах с нежелание, но нямаше защо да го лъжа. 
Очите му заблестяха. 
– Това също е нормално. Но странното е, че въпреки всичко, тези хора са си 

хора. Но ти си различна, ти дори можеш да влизаш в нашето съзнание, ако искаш. 
Намръщих се и поклатих глава отрицателно. 
– Не мога да го правя. 
– Напротив, можеш и дори не осъзнаваш колко непредсказуема си за всички 

нас, докато не се преобразиш. Затова реших да се намеся и предвид голямата 
опасност, не мога да рискувам да те оставя в ръцете на Александър. Твърде млад 
и неопитен е. Трябваше да ти каже истината. Ти имаш право да я знаеш. 

– Какво имаш предвид? 
– Той ще те превърне със сигурност. Усетил е силата ти и е решил чрез заб-

луда да те има до момента на преобразяване. Той е Върховен и има много сила, 
но е твърде млад за подобна отговорност. И ето, че той вече се е провалил с теб. 

– Не е вярно. Прекалено бързо си вадиш изводи. Той не би ме излъгал...  
Още изричайки го, ме заболя. Да – и той ме беше лъгал. Ако тази история, 

дори частица от нея, е вярна, той е знаел, че съм „специална“. И не ми е казал, не 
ми е дал избор. 

И въпреки болкат,а взех най-бързото и вярно решение. Докато Велимир раз-
късваше душата ми с думите и очите си, аз се затворих в съзнанието си и обмис-
лих плана си. Бях научила повече неща, отколкото се бях надявала. Но емоцията 
нямаше да ме направи марионетка. Аз бях човек, по дяволите, и въпреки ниското 
мнение на „господстващата раса“ за мен и хората въобще, щях да им покажа, че 
не сме за пренебрегване, когато ни дадат шанс да изразим волята си. 

– Трябва да отида до тоалетната. 
– Надявам се няма да избягаш? – попита ме насмешливо. 
– Не. 
Поклатих сериозно глава и бавно се отправих към тоалетната, бутайки доста 

от „презрените си събратя“ по пътя. Изведнъж толкова неща загубиха смисъл! 
Всичко, което мислех за важно в живота, се обезсмисли за миг! Идеята за подарен 
живот, живот в развъдник за „бойци“, ми се струваше пресилена, но твърде ис-
тинска вече. Мозайката бе започнала да се сглобява, а с нея и моето странно досе-
га съществувание. 
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Нямаше да позволя на никого, дори и на Александъ,р да ме превърне в роб 
на расата си. С решимост, която ме уплаши, грабнах от последната маса една ча-
ша и се запътих към тоалетната. Беше пълно, но аз си напълних чашата с вода, 
след като добре я измих и се заключих в едната кабинка. Бръкнах в чантата си, 
извадих хапчетата, които бях взела от Петър. Един миг колебание и после ги из-
пих всичките наведнъж. Доста бяха, но реших че животът ми никога не е бил по-
евтин от сега. Измих ръцете си и се върнах при вампира. Той ме чакаше спокой-
но. Беше усетил искреността ми и че няма да избягам. А аз можех ли? 

– Е, чакам отговора ти. 
Отговор на жертва може би. 
– Върви по дяволите! Няма да стана доброволно твой донор. 
Той беше толкова неприятно изненадан. Не го скри и през стиснатите му ус-

тни гласът му беше още по-заплашителен: 
– Знаеш алтернативата? – наведе се към мен и можех с косата си да доловя 

заплахата. 
Поех си дъх преди да събера смелост да отговоря, защото знаех какво ще 

последва.  
– Да, отказвам ти. Поемам отговорността да... 
– Умреш –каза Велимир и се нахвърли отгоре ми.  
Даже не успях да премигна, когато той ме сграбчи и се телепортирахме. 
Тялото ми сякаш го нямаше, но аз вече бях изпитвала неприятното усещане 

от телепортирането, така че, когато се материализирахме, бях не толкова зле, 
колкото сигурно той очакваше. 

Когато изникнах от нищото, той ме пусна рязко и аз се сблъсках силно от 
инерцията в стената. Беше груба и гърбът ме заболя много. Изплаках от рязката 
болка и се превих. Но нямах повече време да се жалвам, защото веднага бях при-
тисната от нечие тяло и в главата ми задрънчаха предупреждения: „Събуди се. 
Това не е сън! Ти наистина ще умреш, ако не се съвземеш. Помни предупрежде-
нието. Хайде, Преобразена, пътят ти е към своя край“. 

Това пък какво трябваше да означава? 
Не можех дълго да разсъждавам, защото нечия ледена ръка ме стисна за гър-

лото и ме принуди да вдигна погледа си нагоре. Срещнах яростни женски очи и 
ми се щеше да съм умряла вече. Можех да се удавя спокойно в злоба и никой не 
би видял после разликата. 

– Казах ти, Велимире, че тя е само една влюбена глупачка и трябва да я пре-
образиш, без да и се доверяваш. Та тя е животно! 

– Знаеш, че не става така. Иска се време. Без доверие не се получава. 
Велимир изникна сякаш от нищото, но остана на разстояние от нас. Аз се за-

душавах и едва си поемах дъх. 
– Сега провали всичко. Тя не може да бъде вече преобразена от теб. Тя нико-

га не би ти имала доверие. 
– Може би – жално изскимтя вампирът. – Трябваше да я принудя по друг на-

чин. Подцених я. 
– О, да, за пореден път ти подцени ситуацията, скъпи. Сега можем само да я 

убием. Ако я нямаме ние, няма да я притежава и Александър. Твърде много си 
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изпатихме от него. Сега ще го нараним. Давай да приключваме с тази история и 
да си тръгваме от тази глупава страна. Тук се задушавам вече. 

Тя стисна още по-силно врата ми и ме наведе към лицето си. Знаех какво 
идва – най-трудната и опасна част от плана ми. Вампирката впи зъбите си безце-
ремонно в плътта ми и аз извиках от острата болка. Не мина и миг, когато в ръка-
та ми се впиха още чифт зъби и осъзнах, че сънят ми се сбъдва. Кръвта ми започ-
на да се бунтува сякаш срещу кражбата и пореше шумно вените ми. Сърцето ми 
лудо препускаше, заедно с още две: въпреки вероломството, ние станахме все 
едно някакъв единен организъм и аз усещах как все повече и повече съпротивата 
ми отслабва. Умът ми започна да блуждае и да работи все по-бавно и по-бавно. 
Чувствах как двамата вампири си сменяха местата и ме дупчеха непрекъснато, но 
аз се бях облегнала в смъртоносната им прегръдка и като че ли почти бях привет-
ствала смъртта, когато... Елиона изпищя. 

Хвана се за гърдите и се свлече. Велимир се отскубна веднага от мен и аз ка-
то кукла паднах на земята, без да мога да контролирам крайниците си. 

Той се наведе към мен и ме разтресе. Аз едва отворих очите си, колкото да 
видя, че той ме гледаше невярващо. Аз се усмихнах с последните сили, които 
намерих. 

– Надхитрих те – прошепнах и бях сигурна, че той чу много добре какво му 
казах. 

Залитна към стената и се хвана и той за гърдите. После последва Елиона и 
гледайки ме с широко отворени очи, каза: 

– Това беше... ненужно... Диана. 
Когато отново с усилие отворих очите си, те вече не мърдаха. Тогава почувс-

твах първия спазъм и знаех, че ако не предприема нещо, до час съм мъртва. 
 


