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Пролог

"Let no one weep for me, or celebrate my funeral with mourning; for I still live, as I pass 
to and fro through the mouths of men"

- Quintus Ennius1

Джанет не можеше да се примири със смъртта на Тайлър. Бяха изминали пет месеца 

от трагичната катастрофа, но не минаваше и ден, в който да не си повтаря, че е 

трябвало именно тя да загине, а не човекът, без когото така или иначе не можеше да 

живее. Беше направила опит да посегне на живота си, разбира се. Беше вярвала, че 

пред  нея  стоят  два  варианта  –  или  да  се  присъедини  към  него  в  отвъдното, 

приемайки, че съществува такова, или да се стопи в нищото като угасналия пламък 

на свещ в тъмна нощ. Поне и в двата случая щеше да спре да боли. О, как само 

имаше нужда да спре да боли! Всяка минута, всеки дъх, който си поемаше през тези 

месеци, прорязващата като нож сърцето й болка не стихваше.                    

Ако съседът й, Конър - единствения близък, който й бе останал сега - не беше я 

наглеждал от притеснение след катастрофата, никой нямаше да я открие тогава в 

банята на апартамента й, с изтичащата от вените й кръв, която с всяка бликнала от 

големите неравномерни прорези капка, падаща по черните плочки и рисуваща по 

тях цялата й скръб, я отвеждаше все по-близо до изхода. Но съдбата беше решила 

да не й позволи да напусне все още жестокия свят. Съдбата, или Конър, който беше 

влетял  като  луд  маниак,  разбивайки  всички  врати  по  пътя  си  и  я  беше  върнал 

обратно от пътя, обещаващ облекчение за горящата й в адски пламъци душа, все 

едно. 

Но тогава тя осъзна, че й е съдено да живее. Тук е мястото, когато друг би добавил – 

за добро или за зло. Ала за нея вече не съществуваше добро на този свят, оставаше 

й само да изтърпи злото, докато земния й път не приключи. След като беше лишена 

от правото си на избор да живее или да умре, Джанет реши да съществува и не 

предприе  повече  опити  за  самоубийство.                              

Само че никой не можеше да я спре да търси други начини за справяне с мъчението, 

което представляваше всяко едно събуждане сутрин, през нощ, в която не бе спала 

истински и бе сънувала кошмари, застигащи я наяве щом се събудеше. Липсата на 
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 "Нека никой не плаче за мен и не почита погребението ми със скръб; защото аз все 
още съм жив, докато хората говорят за мен.”
 - Quintus Ennius
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Тайлър от другата страна на леглото. Липсата му на масата в кухнята, разгърнал 

вестника за закуска. Липсата му на дивана, в който се отпускаха сгушени един в 

друг след края на тежкия работен ден…                                               . 

Не че Конър не вложи старание,  но той не се оказа способен да я спре,  когато 

Джанет и алкохола станаха най-добри приятели. Вярно, наложи се да го напсува 

доста пъти в тежко нетрезво състояние и дори да счупи няколко чинии в стените, 

целейки го безуспешно, докато той се опитваше да изземе запасите й от спиртна 

амброзия. Накрая Конър все пак успя да осъзнае, че опитите му да я откаже от 

пиенето само я правят още по-нещастна и я съсипват допълнително, затова спря. 

Единственото, което продължи беше да посещава често апартамента й, за да помага 

в  домакинството,  което  сега  беше  напълно занемарено и  да  й  напомня  да  яде. 

От някога пищната тридесет годишна жена не беше останал и помен. Джанет не се 

беше теглила, но подозираше, че е възможно и да е достигнала критична граница на 

килограмите си, падайки със сигурност под петдесет. Тя не беше много висока, но 

нормалното телосложение за ръста й беше минимум петдесет и пет. Сещаше се да 

хапне от време на време, но това се случваше или ако Конър й донесе ядене - макар 

и  той  винаги  да  поддържаше  хладилника  пълен  –  или  ако  припадне  от 

недохранване. На няколко пъти се наложи Конър да я откара до болницата, за да я 

включат  на  системи  и  от  тогава  беше  започнал  да  я  проверява  всеки  ден. 

Но в последно време нещо още повече не даваше мира на и без това неспокойния 

дух на Джанет. Тя не излизаше почти изобщо, само ходеше от време на време до 

близкия магазин, но една вечер започна да не я свърта на едно място – сякаш нещо 

я тласкаше да излезе навън.                                                  

Тази вечер Джанет се облече малко по-представително. Искаше да добие вид, който 

да  не  крещи на всеки срещнат  „психически нестабилна персона”.  Гледайки  се  в 

огледалото,  едва-едва  присви  вежди  критично.  Разресаната  кестенява  коса, 

спускаща се на къдрици по раменете й, бялата модерна и прилепнала по тялото 

рокля,  която  не  беше вадила  от  гардероба  от  медения  си  месец,  високите  бели 

обувки,  кремавия  ефирен  шал  и  гримът,  подчертаващ  леко  високите  й  скули, 

издължените й котешки очи и плътните й устни не я правеха красива както някога. 

Целият камуфлаж на света не можеше да скрие тези мъртви черни очи. И все пак, 

дори и да не хареса това, което видя насреща си, докато оглеждаше отражението си, 

Джанет грабна дамската си чанта и решително напусна своя доброволно наложен 

затвор. Беше осем часа вечерта и тя все още беше трезва, но това не бе състояние, 

което щеше да се задържи дълго.                                                           

***
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Блу Мартини беше нощен клуб, разположен в центъра на Грийнвил, Южна Каролина. 

Вече наближаваше 11 часа вечерта и мястото гъмжеше от хора. Насядали хора по 

сепаретата, правостоящи покрай стените, имитация на тухлена мозайка, танцуващи 

лудешки под светлините  на  прожекторите  из  целия  дансинг  хора и,  разбира  се, 

онези, които седяха или стояха покрай бара. Джанет беше от именно тази последна 

група посетители. Тя беше заела своя стол и се запиваше от известно време насам, 

без да обръща внимание на нищо, от случващото се в момента. Смътно в паметта и 

се въртяха спомени за времето, когато с покойния й мъж идваха тук на по питие и 

танц с компания или на уроците по салса, които се провеждаха в петък и събота от 

осем до десет. Стига!  Трябваше да спре да мисли за това.  Трябваше да спре да 

мисли като цяло, за каквото и да било – освен за забравата, която скоро щяха да й 

донесат неясната до този момент бройка коктейли. Беше трудно, коктейлите не бяха 

като  чистия  алкохол  и  затова  я  напиваха  далеч  по-бавно.         

Не беше минала и секунда откак стола до нея се освободи и един дребен и нисък 

мъж, над трийсетина години с леко оредяваща кестенява коса, избуяла брада и не 

съвсем поддържан вид се пльосна на него, навлизайки грубо в личното пространство 

на Джанет като се наклони към нея.                                                 

- Хееей – проговори той провлачено и високо, за да успее да надвика музиката, и се 

ухили неприятно, разкривайки ясно липсата на кучешки зъб в горната редица зъби. 

– Гле’ам те и мо’а да ка’а, че им’ш нужда от неш’у по-силно. Предла’ам. Само реч’ 

к’во  искаш.  Кока?  Екс-с-тъзи?  И’ам  и  дру’а  стока.  Сам’  пари  да  иск’ш. 

Като завърши своята неразбираема диалектна реч, той намигна и зачака отговор. 

Единствените неща, които успяха да станат ясни на Джанет бяха, че й е налетял 

неприятен тип, който иска да й продаде наркотик и тя иска ужасно много да му 

тегли майните. Но преди да успее да каже каквото и да било, висока и изглеждаща 

властно жена потупа натрапника по рамото и застана пред него с ръце на кръста. Тя 

беше  с  къса  руса  коса,  остро  изсечени  скули,  придаващи  строго  изражение  на 

лицето й и нечовешко жълто зелени очи, разположени леко под ъгъл, подобно на 

котешки. Стойката и излъчването й караха човек да подходи предпазливо спрямо 

нея.  Поне  що  става  въпрос  за  човек,  заинтересован  за  своето  добруване.  Явно 

наркодилъра беше такъв и застана нащрек. Може би познаваше жената, а може би 

просто имаше добър усет. Когато тя проговори с плътния си надменен глас, странно 

извисяващ  се  над  музиката,  той  подскочи  в  стола  си  неволно. 

- Чупката от тук, боклук нещастен. Притесняваш дамата, на която не отива отрепки 

като  теб  дори  да  разговарят  с  нея.                                  

Онзи се изниза, без да го подканват втори път и внушителната жена зае мястото му. 

- - Здрасти – каза тя и побърза да добави, преди Джанет да се опита да се измъкне. 
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– Виж, не искам да ти досаждам. Обаче съм убедена, че имам какво да ти предложа 

и то  не е свързано с никакви опиати.                                        

Джанет изгледа непознатата с извити вежди и въпросително изражение. За пореден 

път  щом  се  накани  да  каже  нещо,  думите  й  бяха  пресечени. 

- И не, не става дума и за секс. Не съм лесбийка. Името ми е Карън и мога да ти 

помогна. 

Ти си човек, който е претърпял тежка загуба. Мога да облекча болката ти. Мога да 

ти помогна отново да видиш човека, който си изгубила. Можеш да видиш отново 

мъжа  си.                                                   

Джанет  почти  се  задави  с  питието,  което  беше  тръгнала  да  надига.  Когато  се 

изкашля  няколко  пъти,  а  така  наречената  Карън  изчака  търпеливо  да  й  мине 

пристъпа на кашлица.                                                             

-  Това  е  лудост.  Не  знам  откъде  имаш  подобна  информация,  но  явно  ти  прави 

удоволствие  да  тормозиш  хората!  –  Джанет  усети  как  я  обзема  все  по-

неконтролируем гняв. Коя беше тази и какво си въобразяваше? Как смееше да се 

подиграва  с  нея?                                                   .   

- Джанет, изслушай ме – каза Карън властно и с нотка на строгост в гласа си, а 

Джанет подскочи. Тя не беше казвала името си. – Има много неща, отвъд видимото 

за очите! Има много възможности. Защо да е невъзможно нещо, само защото светът 

така казва? Защо когато някой е загинал, да не можем да го достигнем по други 

пътища? Осъзнай се, момиче. Знам тези неща за теб, не защото съм те преследвала. 

Просто имам повече умения от простосмъртните, вярваш или не.                          

Джанет понечи да стане от стола, силно притеснена от тази луда жена, но тя я хвана 

за ръката и впи поглед в нейния. Усети как при безпокойството й се намества и 

някакво любопитство. Беше лудост, но все пак не можеше да не се зачуди какво 

става  тук.  Разбира  се,  че  най-вероятно  това  беше  поредния  трик  на  местните 

престъпници – проучват жертвата и я придумват с приказки. Но от нея нямаше точно 

какво да вземе тази Карън, Джанет не беше богата. Да я убие непознатата можеше 

само за удоволствие, смъртта й не би й донесла някакви облаги. Но защо пък да се 

разиграва целия този цирк? Нима ако искаше да я убие за удоволствието от това не 

можеше  просто  да  я  издебне  както  си  се  мотаеше  сама  из  града  и  да  й  види 

сметката? Ами ако все пак имаше някакъв, и най-нищожния вариант, тази жена да 

казва  истината?  Не  приличаше  на  човек,  който  си  играе  глупави  игрички. 

Джанет реши, че твърде много влиза във филми и пише несъществуващи сценарии. 

- Виж, не се интересувам от офертите ти, каквито и да са те – каза тя накрая. – Ще 

си  извикам  такси  и  изчезвам  от  тук.                                

Но  когато  се  опита  да  се  освободи  от  ръката  на  Карън,  не  успя.  Другата  жена 

заговори с тон, който незабавно прикова вниманието й.                                    
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- Казвам ти истината. Възнамерявам да ти го докажа – Карън хвърли за миг поглед 

наоколо, сякаш търсейки някого или просто се оглеждаше някой да не ги слуша. – 

Магията съществува. И ако желаеш, би могла да имаш достъп до нея и да постигнеш 

чудеса.  Можеш  да  се  свържеш  с  Тайлър  и  да  говориш  с  него. 

- Ти имаш сериозни отклонения! – повиши глас Джанет и се опита да се отдръпне. 

Карън присви очи със следа на някакъв гняв.                                     

- Помниш ли наркодилъра от преди миг? Нека те въведа в историята му. Продава 

наркотици наоколо, тук идва от скоро, но в други клубове, където влизат нелегално 

непълнолетни момичета се е вихрил най-много. – Тя направи пауза, за да проследи 

ефекта,  който  беше  възпроизвела.  Джанет  в  действителност  не  разбираше  защо 

заговарят за откачалката, който се беше опитал да й пробута наркотици, но вече 

достатъчно шокирана, а и любопитна, стоеше и слушаше внимателно. – Понякога 

продава, но друг път, когато прекалено много иска да си поиграе с някоя набелязана 

жертва… най-често такава, която е далеч под осемнайсет, пробутва своите опиати по 

напитките и след като надруса жертвата си я отвежда в някоя тъмна уличка и… е, 

сещаш се и сама. Според теб такъв човек заслужава ли да се разхожда безнаказано? 

Заслужава  ли  да  живее?                                    . 

Джанет усети как неволно е поклатила глава в отрицание. Не, такъв човек трябваше 

да бъде спрян и не заслужаваше да му се разминават деянията. Карън продължи, 

отправяйки  се  към  целта,  която  явно  бе  имала  подхващайки  този  разговор. 

- Тъй като напълно си го заслужава, нека ти демонстрирам това, за което ти говоря. 

Нека те уверя в истинността на думите си и ти докажа, че магията е истинска и аз я 

владея.                                

Преди Джанет да успее да се съгласи или да откаже, като и сама не беше сигурна 

какво ще избере, Карън откри с поглед мъжа в същия момент, в който и Джанет спря 

очи на него. Той се клатушкаше в средата на дансинга и се опитваше да се навира 

на някаква жена, която го отпрати с жест на досада. Той се отправи към дъното на 

бара, там, където бяха изходите за тоалетните. Обаче преди да успее да стигне, се 

случи  нещо  неочаквано  и  ужасяващо.  Човекът  изведнъж  като  от  нищото  беше 

обхванат от пламъци. Първо те се плъзнаха по крачолите на панталона му и той, 

както и Джанет, за миг просто се огледа учудено. След това адът се качи на земята. 

Той  се  разкрещя,  а  пламъците  лумнаха  по  цялото  му  тяло.  Хората  наоколо 

естествено забелязаха и настана суматоха. Но нещастникът гореше толкова бързо, 

че преди някой да успее да реагира и да се опита да изгаси внезапния пожар, той се 

беше превърнал в жива човешка факла – стигаше до своите съставни части за части 

от секундата и вече се превръщаше в купчина пепел, преди още крясъците да са 

напълно замрели. А може би просто Джанет си мислеше така, защото те се бяха 

забили в ума й и звучаха там като камбани, които скоро нямат намерение да спрат 
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своя  звън.  Но  камбани  от  ада,  ако  трябваше  да  бъде  честна. 

Джанет трябваше да бъде ужасена. Но по-ужасното от това, че не беше ужасена бе, 

че сега пред очите й, като ярък пламък, все още не загаснал от догарящата купчина 

пепел от нечий човешки живот, гореше надеждата, беше толкова близо, че от нея се 

искаше само да се пресегне и да я хване. Тя се пресегна и хвана Карън за ръката. 

Можеше отново да види Тайлър и нищо друго не я интересуваше.
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Мразех дните преди Хелоуин, по време на Хелоуин и след Хелоуин. Това фактически 

беше най-лудото време на годината за Отдела на Ловците на Мрак. Ние сме дейци за 

борбата срещу свръхестественото, един вид и развиваме дейността си в тайна от 

човечеството. Имате дух в къщи, на кого ще се обадите? Не, не на онези копелдаци 

от Ловци на духове, те са фикция, измишльотина на американското кино. Честно, 

кой  прибира  призрак  в  прахосмукачка?                                  . 

Не, ние се грижехме по въпроса – дали ще е дух, вампир, върколак, вещица, друг 

изрод…  нашата  работа  бе  да  им  показваме  от  къде  изгрява  слънцето. 

Но Хелоуин… Е, той си е истински трън в задника, който ни разкатава фамилиите. 

Практически  е  много  трудно,  ние  убиваме  свръхестествени  из  цялата  страна.  А 

понеже в нощта на 31 октомври границата между световете е най-тънка, ако някой 

от нас се озове в град, където е убивал… Ами, и свръхестествените понякога се 

завръщат като духове, и тъй като духът е „прикачен” към мястото, на което е умрял, 

живял или е бил погребан… Е, схващате. Избягваме ги. И затова графикът за този 

празник-мъчение е най-труден. Как да разпределиш толкова много хора из случаите, 

които не само, че никога не секват, ами и ескалират на този ден из страна, която 

има  толкова  забранени  обекти?                                 . 

За мен самата например беше опасно да се вясвам в цели три щата. Накрая, след 

поредица странни смъртни случаи в Грийнвил, хванах пътя натам – по нареждане на 

Отдела,  разбира  се.                                                     .

Само за изминалата седмица тук имаше двама, които се бяха удавили – единия в 

легена си с пране, другия не знайно в какво, но намирайки се на терасата си. И за 

двамата лекарската експертиза от аутопсията твърдеше, че не са били убити – по 

телата нямаше следи от борба, душене и така нататък. Имаше още двама, които се 

бяха възпламенили от само себе си при странни обстоятелства и на публични места 

– в църквата и в обществено заведение за бързо хранене.                                       . 

Последният случай беше от предишната нощ, самовъзпламеняване в нощния клуб 

Блу  Мартини.  Човекът  беше  изгорял  за  секунди  според  очевидци.  Виждала  съм 

изгаряне на живи хора и преди. Е, добре де, не на хора, но принципът е същия – 

горят  бързо,  но  не  и  за  секунди.                                         . 

Сега  се  намирах  на  местопрестъплението.  Наоколо,  разбира  се,  бяха  разпънати 

жълти ленти, ченгетата бяха навсякъде и имаше няколко цивилни, тревожно седящи 

на  сепаретата,  тъй  като  полицията  отказваше  да  ги  пусне  заради  федералните, 
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които желаеха да ги разпитат. Горките нещастници бяха около двайсетина човека и 

бяха единствените, които явно не са успели да се измъкнат, макар че клубът не 

беше особено голям. Пристъпих лентите и минах покрай тях.                                     

От истинските федерални ме познаваха, имах документи за легитимация като техен 

агент, които бяха толкова истински, колкото и купчината пепел, разкриваща се пред 

очите ми. Имахме свои хора на високи нива, които бяха посветени с работата на 

Отдела и го подпомагаха с предоставянето на неограничен достъп, завеждайки ни 

като свои агенти. Така разполагах с документи, според които бях федерален агент, 

агент на ЦРУ, MI6, MI5, военноморските сили и така нататък. Оглавяващите местното 

полицейско управление ме изгледаха мрачно, докато минавах покрай тях. Извадих 

значката си и им я показах, усмихвайки се леко. Не надменно, по-скоро приятелски. 

Когато  достигнах купчината  пепел,  която  все  още не бяха събрали,  там вече се 

намираше  познат  човек.  ФБР  агентът  Джак  Ройс.  Приятен  човек  с  остър  ум  и 

принципно благ характер. Той беше и красив мъж – висок, строен, нито едър, нито 

слаб, с много къса кестенява коса, топли лешникови очи и остра брадичка, която 

неочаквано му придаваше някакъв чар. Беше облечен в черен костюм, бяла риза и 

черна  вратовръзка  –  класика.  Макар  да  беше  мъж  с  предполагаем  голям  брой 

почитателки, аз някак си така и не съм влизала никога в тази бройка. Просто между 

нас  нямаше  химия,  не  гледахме  един  на  друг  по  този  начин. 

Като цяло е по-добре, когато от ФБР не са наистина замесени. Но от време навреме 

се засичахме с институциите по някои и друг случай и нещата или минаваха гладко, 

или имахме търкания въпреки изрядните ми правомощия. Не че знаеха каква съм, но 

май все още се срещаха хора със сексистки наклонности. Агент Ройс не беше от тях.

Когато  наближих  той  ми  се  усмихна  и  подаде  ръката  си.             

- Агент Беатрис Сен Клер, удоволствие е да ви видя.                                                 

Не можех да не му се усмихна в отговор. Малко хора приемах сърдечно, а и най-

често просто се преструвах заради работата си и не установявах близък контакт с 

никого.  Животът  ми  ме  бе  направил  затворен  човек.  Но  Джак  Ройс  беше  един 

странен човек, който веднъж щом опознаеш поне малко не можеш да не харесаш. 

При това работата с него беше удоволствие. Без да осъзнава истината за естествено 

и свръхестествено, той всъщност, благодарение на острия си като бръснач ум, ми бе 

помогнал  да  реша няколко  случая  преди  време.                             

-  Агент  Ройс,  удоволствието  е  мое.                                      

Стиснахме си  ръце  и  той кимна.  След това,  естествено,  се  отправи  веднага  към 

случая. 

-  Идваш  навреме,  всъщност.  Скоро  ще  събират  останките…  ако  си  позволим  да 

наречем  купчината  човешка  пепел  така.  Има  ли  нещо,  което  ще  огледаш 

допълнително?
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Кимнах и той ми даде малко пространство , за да обходя внимателно помещението, 

търсейки  някакви  улики  за  свръхестествена  инвазия.  Нищо.  Единственото,  което 

открих бе, че в близост до бара и до останките се усещаше слабия мирис на сяра, 

която  можеше  да  разкрива  намесата  на  нещо  демонично.  Но  това  не  беше 

задължително на сто процента. Можеше и да означава, че по-рано вечерта някой от 

яйчените коктейли се е объркал много лошо. Разбира се, че залагах на първото. 

-  Въведи  ме  в  детайлите,  Ройс,  какво  научи?                               

- Един от свидетелите е разпознал жертвата – започна Рой услужливо. - Някакъв 

наркодилър, името му е Доналд Макалистър. Не е бил особено голяма риба, просто 

разпространител. Дори и ако полицията го е била задържала за дейността му, а те са 

го правели няколко пъти, не биха могли да стигнат чрез него до големите играчи в 

бизнеса с наркотиците. Така че надали е някакъв ход да му бъде затворена устата. 

Би могло да бъде някакво лично отмъщение, но човекът, макар да е бил отрепка, 

просто си е вършел работата – продавал е, прибирал си е парите и толкова. Не е 

закачал непълнолетни лица,  дейността  му се  е  простирала в  няколко  клуба и  е 

продавал предимно на отбрани редовни клиенти, макар винаги да е предлагал на 

всички, на които му скимне. Но ако го отпратят, не настоявал и си хващал пътя. 

Общо  взето,  никакви  мотиви  за  отмъщение.  Както  и  предишните  случаи  на 

възпламеняване. Сен Клер, добре е, че изпращат подкрепление, не знам дали са те 

въвели  в  случая  „  Подпалвача”.  Това  са  единствените  теории  до  момента. 

- Осветли ме за този случай – казах, с неприкрит интерес, макар и да бях убедена, 

че случаите в Грийнвил не са свързани с този случай, какъвто и да беше той. Поне 

сто на сто можех да се обзаложа, че не е свръхестествен.                      

- Става дума за престъпник, който не можем да докопаме от много отдавна, но има 

въведено дело по случая му. Той е сериен убиец и винаги убива жертвите си чрез 

възпламеняване. Пироманиак е и работи с фини техники, способен е да използва 

устройства,  които  жертвата  дори  да  не  долови.  Наблюдава  скришом  отнякъде  и 

когато дойде моментът натиска нужния бутон и – хоп! Човекът се възпламенява. 

Смятаме, че тук може да има намеса нашия човек и ще следим града. От ФБР вярват, 

че  този  път  ще  го  пипнем.                                     .   

Можеше  и  да  има  право.  Въпреки  слабия  мирис  на  сяра,  може  би  не  беше 

свръхестествено  дело.  Но  това  не  обясняваше  двамата  удавници. 

Имаше нещо в тона на Джак Ройс, което ми подсказа, че той не е на сто процента 

убеден  за  Подпалвача.                                                  

- Какво още научихте от разпита на свидетелите? - попитах.                                     

- Не много. Описват едно и също, но… Как да ти кажа… - Той сви неловко рамене и 

след кратка пауза се почеса по главата. – Виж, не знам защо им е на двайсет човека 

да  си  измислят  едно  и  също,  може  би  заради  това,  че  никой  не  е  предприел 
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достатъчно бързо действие да изгаси горкия човек, защото са били в шок, не знам… 

Обаче е невъзможно да е изгорял за времето, за което те твърдят, че е изгорял. 

- Пробвай ме, за мен може и да е възможно – подканих го аз.                              

- Сен Клер, никой не изгаря за около десет секунди – каза той, вече с мрачна и 

скептична  физиономия  на  лицето  си.                                      

И  беше  прав,  да.  А  това  беше  важна  подробност  за  мен  като  Ловец.  Защото 

потвърждаваше свръхестествеността на случая ми.
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II

Разпитах за всеки случай свидетелите отново, следейки отговорите им за повече 

насоки. Естествено беше трудно да отговорят дали някой от тях е забелязал нещо 

неестествено  преди  инцидента.  Когато  хората  излязат  на  бар,  те  отиват  да  се 

забавляват,  а  не  да  следят  за  признаци  на  бъдеща криминална  проява.  Всички 

потвърдиха периода за изгаряне от около десет секунди. Освен това не се разкриха 

никакви други важни подробности.                                            

Разпитах Ройс за предходните възпламенявания и той, със следа от обърканост и 

неверие ми поясни, че обстоятелствата са сходни и те също, според очевидците, са 

изгорели рекордно бързо. Това караше Ройс да се чуди каква нова техника може да 

е измислил техния Подпалвач. Но си личеше, че това го затормозява на повече нива, 

отколкото  е  готов  да  признае.  Може  би  защото  имаше  някакво  вътрешно 

предчувствие, че тук има някаква нечовешка намеса? За съжаление не беше моя 

работа да се набърквам в отварянето на очите му за света на паранормалното. За 

всеки случай запомних имената и на тези жертви – Даниъл Мърсър и Дарън Крейг. 

От ФБР не се  бяха намесили в случаите с удавниците,  или по-скоро не ги бяха 

свързали с възпламеняванията. Затова трябваше да разпитам за тях.               

Отбих  се  в  полицейското  управление,  където  се  пазеха  доклади  за  смъртните 

случай, но за съжаление нямаше никакви свидетели за разпитване. Онези, които 

бяха  открили  телата  вече  бяха  разпитани  и  разпитите  им  бяха  отразени  във 

вестниците. Накратко, нищо не знаеха.                                            

Този  случай  всъщност  беше  от  по-голям  интерес  за  медиите,  които  раздухваха 

всичко и се интересуваха от атрактивни заглавия, подобаващи за жълтата преса, 

към която и спадаха отраженията на тези два случая. Разгледах някои от тях след 

огледа в полицейското управление. „Белинда Харис открита удавена в своя леген за 

пране,  заедно  с  прането  си.”  И  нататък  статията  разясняваше  как  Белинда  е 

намерена от своята сестра с глава, потопена в легена и отпуснато посиняло тяло. 

Аутопсията, както и на мен вече ми бе известно, не е открила никакви следи от 

чужда  намеса.  От  пресата  изказваха  насмешливото  предположение,  че  може  би 

домашния дух на Белинда се е разбеснял, понеже тя не си е купила пералня, а 

продължавала  да  пере  на  ръка.                                           

Поклатих глава укорително. Има някои неща, за които дори и черния хумор не е 
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позволен. 

Следващата статия разказваше за Максийн Доусън. „Момиче намерено удавено на 

терасата  в  дома си”.  Максим е  била  открита  от  свои  съседи,  които  я  видели на 

терасата и се обадили на полиция и бърза помощ. Патологът установява наличие на 

много вода в дробовете й, обявяват причината за смъртта й – удавяне. Отново няма 

следи от чужда намеса, като да е била насилена, да е имало физическа борба или да 

е била довлечена на терасата от друг човек.                                     

И това беше цялата информация, с която се сдобих по двата случая. Реших да отида 

директно на двете места, където са били открити момичетата, за да ги проуча за 

следи  по  моята  сфера.                    

Достъп, както винаги получих лесно. Питах се през цялото време дали има значение, 

че загиналите са трима мъже и две жени и дали не се очаква отново жертва жена, за 

да  се  уравновеси  бройката.  Но  тук  надали  нещата  опираха  до  бройката. 

Апартаментът на Белинда не беше на голямо разстояние от този на Максийн. Отново 

се зачудих това би ли могло да е от съществено значение. Може би не беше зле да 

открия къде живеят другите, но нещо ми подсказваше, че надали и това има голям 

смисъл. 

При огледа на местопрестъпленията не открих нищо, този път нямаше дори мирис на 

сяра.  Това,  разбира  се,  не  обезсърчи  теорията  ми.  Тези  бяха  най-старите 

престъпления, апартаментът на Белинда е бил чистен и проветряван, а терасата като 

цяло  си  е  проветриво  помещение.                                        

Трябваше да се  уповавам на това,  което  имам.  В  главата  ми вече  се  оформяше 

теория, но трябваше да получа потвърждение за нея.                                          

Извадих джиесема си и набрах. След второто позвъняване чух кликване и знаех, че 

Спайк,  нашия  зубърски  експерт  по  свръхестествени  същества  е  вдигнал.

- Дрънкам с кинти в банички… – каза той вместо типичното за нормалните хора 

„ало”. 

Но при него никога нямаше типичното за нормалните хора „ало”, защото при всеки 

разговор,  който  някой  от  нас  водеше  с  него  се  разменяха  строго  индивидуални 

дълбокомислени пароли, изискващи неговата гениална висока умствена активност, 

за  да  ги  измисли.                                           

- … а баничките с дупки в сиренето ми се пулят – отговорих, завършвайки паролата 

и  потвърждавайки  с  това  идентичността  си.  Забравете  личните  карти,  няма  ли 

парола… не сте вие.                                                                       

- Радвам се да те чуя, Сен Клер – каза Спайк весело. Една от теориите ми беше, че 

мисли тези откачени пароли, за да се развеселява като почнем ние, останалите, да 

се  правим на глупаци,  изпълнявайки глупавите  му прищевки  „за  сигурността”.  – 

Изплюй проблема.                                                                             
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Ако беше пред мен, щях да му се изплюя аз на него. Веселяк човек. Нали не се пише 

на неговия задник да се разправя с изчадията очи в очи. А ако се окажех права, се 

намирах в голяма опасност.                                                               

От всичко най-много мразя върколаците. С тях проблема ми е личен. Но те не са 

най-опасните  изчадия  на  Мрака,  с  които  се  сблъсквам.  Ако  се  окажех  права  в 

предположенията  си,  тези  бяха  такива  и  щях  да  се  сблъскам  с  тях  скоро. 

- Спайк – подхванах, - разясни ми за вещиците ако обичаш. 
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III

Прибрах се в апартамента,  който бях наела за няколко нощувки преди час и се 

готвех за тежка работа с проучвания на лаптопа. Реших този път да не бъда на 

хотел. Някак си като за предварителна застраховка, когато Лошите знаеха, че по 

петите им има Ловец, те винаги очакваха Ловеца да е в някой от местните хотели, 

просто защото като цяло беше по-евтино от цяла квартира. Е, аз предпочитам по-

скъпо, но гарантиращо ми да не ме открият и удушат в съня ми,  макар и човек 

никога  не  може  да  е  застрахован.                                 

Първото нещо, което направих беше да влетя в банята. Не можеше да се отрече, че 

за този апартамент съм се оръсила като за три хотела подред, ако трябваше да го 

класирам, трябваше да му дам поне четири звезди. Банята беше модерна, с тъмни 

плочки, старинен модел вана с крачета, подвижни душове, отделна душ кабина и 

размер на малка допълнителна стая, в която общо взето при нужда можеше да се 

нанесе  и  живее  човек,  използвайки  луксозната  вана  за  легло.  Огледалото  се 

намираше точно  срещу ваната  и  беше с  размер почти от  пода  до  тавана,  което 

намирах за  малко извратено и предполагащо воайорски наклонности.  Все пак го 

използвах,  за  да  направя  общ преглед  на  щетите,  които  издаваха  външните  ми 

белези в състоянието ми.                                                               

Не бях спала няколко дни и пътувах като луда. Беше ми се отразило, разбира се. 

Под синьо-зелените си очи, които изглеждаха потъмнели и притворени от умората, 

имах кръгове, които все още не бяха толкова явни, но при още малко будуване щяха 

да изпъкнат по-ярко. Дългата ми естествено тъмно руса коса, по принцип спускаща 

се на леки вълни сега се  беше позаплела,  макар да  я бях държала на стегната 

конска опашка, и беше попита с прах и мръсотия от постоянното пътуване с колата и 

ходенето насам-натам. Това не личеше на пръв поглед, но веднага щом отстраних 

ластика,  истината  излезе  на  бял свят.                                      

Със  сигурност  изглеждах  по-зле,  отколкото  преди  няколко  часа  на  последното 

местопрестъпление. Поне установих с успокоение, че не миришех зле, макар че само 

по косата и начинът, по който се чувствах беше несъмнена нуждата ми от душ. 

Друго, което веднага се наби на очите ми беше телосложението ми, в което имаше 

видима промяна. Аз имах средни ръст и телосложение. Не бях слаба като тапициран 

скелет, но не бях и едра. Както казваха някои предишни гаджета, бях леко налята 

там, където имаше нужда да бъда. Бях доволна с външния си вид и не страдах от 

комплекси,  предполагам бих  се  определила  като  „средна хубост”.  Но  сега  не  ми 

15



харесваше това, което виждах. Бях видимо заслабнала. Напоследък поемах повече 

случаи, отколкото трябваше. От Отдела ни разпределяха на различни мисии, но на 

мен в последно време те не ми бяха достатъчни и се нагърбвах сама с „допълнителен 

труд в извънработно време”. Човек би казал, че компенсирам за нещо и може би 

беше така – за липсата на личен живот, например.                               

Веднага реших, че трябва да си върна формата и първото, което щях да направя 

след душа и преди проучванията беше да сляза до близкия супермаркет и да си купя 

една голяма пица с пеперони. Устата ми се напълни със слюнка само от мисълта. 

Час по-късно вече стоях на лаптопа си, изкъпана и добре нахранена. Спайк беше 

потвърдил подозренията ми. Вещиците бяха жени, които някога са били обикновени, 

но веднъж сключили сделка с демон, демонът можеше да ги дари със сили в замяна 

на душите им и те черпеха от тези сили като от неспирен запас енергия. От там и 

мириса  на  сяра  около  местопрестъпленията,  понеже  демоничните  сили  винаги 

оставяха подобен мирис. Освен това вещиците с тези сили овладяваха природните 

елементи и  ги  използваха  с  лекота,  като  да  щракнат  с  пръсти.  Така  можеха  да 

черпят мощ от земя, огън, въздух и вода. Явно тези тук бяха прекалили с водата и 

огъня. 

Най-голяма мощ вещиците печелеха ако образуват магически кръг – тоест, да се 

съберат  четири,  всяка  отговаряща  на  един  от  четирите  елемента.  Това  не  се 

случваше  толкова  често,  защото  беше  необходимо  всяка  от  вещиците  да  е 

наследствена, четвърто поколение. Наследствена означава, че няколко поколения 

назад,  прародителката  на  въпросния  род  е  сключила  сделка  с  демон  да  получи 

неограничена мощ, като в замяна на това демонските сили се предават на всяка 

следваща жена в поколението, а душите автоматично биват прибирани от демона. 

Това  не  ми  приличаше  на  изгодна  сделка.  Хората  далеч  не  ценяха  душите  си 

особено. Бяха готови да ги предадат за малко магически трикове. Аз не бях готова 

да продам душата си дори в замяна на цялата сила на света, но това си е въпрос на 

личен избор. Няколко години рай на земята и цяла вечност в ада? Хората наистина 

не могат да подредят добре приоритетите си…                                      

Друго важно нещо, което научих от Спайк беше, че наследствената вещица, която не 

съзнава произхода си не може да отключи силите си – необходим бе специален 

ритуал,  извършен  на  Самхейн,  с  който  ритуал  вещицата  получаваше  достъп  до 

своята съкровищница от магии, а демона обновяваше договора за душата й. Тоест, 

ако наследствената вещица не направеше до края на живота си този ритуал, би 

могла да спаси своята душа от сделката, сключена на времето от майка й, баба й 

или  прабаба  й.                                              

Понеже Самхейн, вещерския празник, известен още като Хелоуин беше вече доста 

наблизо,  нещо  ми  подсказваше,  че  това  не  е  случайно  и  има  много  общо  със 
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случаите. Може би си имах работа с вещици, които искат да затворят своя кръг, като 

пробудят силите на четвъртата от тях? Или просто някоя вещица беше започнала 

създаването на кръга и сега търсеше свои посестрими, които да пробуди на Самхейн 

и  отново  да  се  стигне  до  затварянето  му?  Бях почти стопроцентово  убедена,  че 

случая бе  от  подобно естество,  но сега  ми беше необходимо да  преровя  цялата 

история на създаването на Грийнвил, за да открия истината, защото ако бях права, 

нещата започваха някъде от миналото. Трябваше да открия първородните вещици, 

за да стигна до техните наследници и да се сдобия с някакви имена – имената на 

глупавите хора, които скоро щях да залича завинаги и да лиша от възможността да 

пръскат злото си над света. 

17



IV

Грийнвил, Южна Каролина е построен върху някогашна територия на индианците от 

племето чероки. Не знаех дали трябва да търся корените на своите вещици там, но 

беше  необходимо  да  започна  от  началото.  Да  проуча  цялостната  история  на 

градчето, а след това да хакна с помощта на Спайк и местната полицейска система, 

за  да  разгледам  файловете,  които  се  съхраняваха  на  компютър.  Добре,  че  в 

съвременния ни свят вече всичко се съхраняваше на компютър. И така, в началото 

Грийнвил е бил просто селище, с името Плезънтбърг, дадено му от Лемюъл Алстън. 

По-късно се преименува на Грийнивил, изписван като Грийнвил, а през 1815 година 

селището се превръща в градче. По време на целия този преход, нямаше никакви 

данни в полицейските файлове. Но после, от времето на Гражданската война от 1860 

година имаше нещо, което веднага прикова вниманието ми* . Прескочих всички сухи 

факти за самата война и какво отношение е имала тя към Грийнвил,  както и за 

всичко,  случило се във и със самия град. Нещата бяха описани много подробно, 

сякаш преразказани от очевидци, за което всъщност можех да се обзаложа, че е 

точно  така.  И  именно  очевидци,  според  подробната  историческа  статия,  бяха 

разказали следното:                                                                       .   

Възползвайки се от суматохата на войната, четирима психичноболни приятели мъже 

отвлекли в горите извън селото и изгорили на клада четири жени. В последствие се 

опитали  да  се  оправдаят  с  това,  че  жените  са  били  вещици.  Фамилиите  на 

четиримата подпалвачи били Мърсър, Крейг, Харис, Доусън. Имената съвпадаха с 

първите четири жертви, което можеше само да означава, че теорията ми е вярна и 

наследниците на вещиците са търсели отмъщение от потомците на подпалвачите. 

Изгорените живи жени са били Джени Робъртс, Матилда Халоу, Маргарет Бишоп и 

Жаклийн  Матюс.                                                      

Заложих на вероятността жените да са оставили след себе си деца и именно тяхното 

поколение да са наследствените вещици, но това щеше да бъде трудно.  Жените 

приемат имената на съпрузите си, така че се предполагаше следата да се губи. А и 

не беше толкова сигурно, дали потомството към днешна дата не е загубило жените в 

семейството, възможно беше след последните да са се родили мъже, а вещерското 

проклятие, ако си позволя да го нарека така, се предаваше само на жени. Струваше 

си да проверя, все пак. Твърде голямо беше съвпадението с имената на четирите 

жертви.

Свързах се отново със Спайк, поръчвайки му да направи подробно проучване на 
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тези родове на територията на Грийнвил. Би трябвало да излязат доста резултати, 

тъй като имената бяха разпространени. Но Спайк ме изненада. Той успя за около час 

да направи пълно проучване. Оказа се способен да проследи линиите на рода от 

Гражданската война до днес. Жените от тези родове решили в чест на загиналите си 

прародителки да запазят фамилиите дори и когато се омъжат. Затова беше лесно за 

Спайк да ги открие. Последната представителка на Халоу обаче, Дарма, бе загинала 

преди десет години. Тя е имала дъщеря, Карън, но следите на Карън се губеха, тъй 

като тя явно бе изневерила на традицията и използваше друго име. В списъците на 

Грийнвил излизаха около петдесет жени на име Карън. Бишоп и Матюс се губеха от 

по-отдавна, линиите на рода прекъсваха четиридесет години назад и предположих, 

че  още  тогава  жените  от  рода  трябва  да  са  сменили  своите  фамилии.  Не  беше 

толкова  чудно,  всъщност  предположих,  че  е  възможно  да  са  го  направили  от 

съображения за сигурността си – за да не могат хора като мен да ги открият и да 

сложат край на вещерската им власт.                                           

С Робъртс всъщност имах най-много късмет. Оказа се, че в Грийнвил живее една 

жена, чието моминско име е било Робъртс, но при омъжването си е приела името на 

съпруга си, Тайлър Андерсън. Данните се пазеха, тъй като двойката беше женена от 

две години, но мъжът бе загинал преди пет месеца в автомобилна катастрофа на 

междущатската магистрала, докато са се връщали от почивка. Жената, Джанет, е 

оцеляла като по чудо. Следствието не беше наясно как е успяла да се измъкне от 

преобърнатия Джип Чероки, преди той да се взриви, а самата тя не е имала спомен 

от  случилото се.  Лекарите го бяха отдали на шока от преживяното,  макар тя да 

твърдяла,  че  не  би  се  измъкнала  сама,  без  да  помогне  на  съпруга  си. 

Джанет  Робъртс,  по  мъж Андерсън.  Залагах  си  главата,  че  е  потомка  на  Джени 

Робъртс. И хайде не на мен тези, жената трябва да беше пробудена вещица – как 

иначе  би  се  измъкнала  от  колата?  Как  би  оцеляла  от  катастрофата? 

Разбира се не можех да бъда сигурна в нищо, работех само с теории. Единствения 

начин да разбера нещо, бе да посетя Джанет Андерсън.
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V

Не беше трудно да открия дома на Джанет. Но да открия самата Джанет в него явно 

беше мисия невъзможна. Стоях в коридора, докато никой не ми отваряше вратата, 

на  която  тропах  и  звънях  от  около  петнайсет  минути.  През  цялото  време  бях 

напрегната. Можех да вляза с взлом, но това би поставило евентуално на огневата 

линия невинни съседи, любопитно подаващи си носа да видят какво става. Можехме 

да привлечем полицията и тогава, дори и като правителствен агент, щеше да ми е 

трудно да обясня какво искам от една изтормозена жена, която както разбрах се бе 

затворила  в  себе  си  от  смъртта  на  съпруга  си  и  пиеше  по  цял  ден. 

Носех дълъг до бедрата черен балтон, който служеше за прикритие на пистолета ми 

Таурус,  пълен с  куршуми,  натопени в  светена вода,  няколко  ножа със сребърно 

покритие и също полети със светена вода и приятелско изражение, в случай, че 

жената отвори, тъй като не желаех да й изкарам акъла и да стане цирк в коридора. 

Внезапно вратата, намираща се срещу тази на Джанет се отвори. От там излезе един 

не  много  висок  мъж  с  добродушен  вид  и  леко  измъчена  физиономия,  която  се 

опитваше да прикрие. Той беше с много светло кестенява къдрава коса, стигаща до 

под ушите и стърчаща във всички посоки, и големи кафяви очи, придаващи му почти 

наивен детски вид, макар цялостно да изглеждаше на повече от трийсет години. Той 

носеше широк пуловер и анцугов панталон, а на краката му се мъдреха свръхголеми 

домашни  чехли.  Имаше  нещо  трогателно  детско  в  целия  изглед,  който 

представляваше. Незнайно защо ми напомни на някой, който е изгубил своята вярна 

посока  и  страда  от  това.                                                  

- Здравейте – каза той накрая, а гласът му прозвуча леко дрезгаво, като на болен 

човек.  –  Забелязах,  че търсите Джанет.  Тя  не  е  вкъщи и  не  се  е  прибирала от 

снощи. 

- О – отвърнах аз, не чак толкова изненадана. – Вие сте може би неин приятел или 

познат?

- Бях приятел на семейство Андерсън. Откакто Тайлър загина… - гласът му пресипна 

за момент и той се покашля. – Станах нещо като бавачка за Джанет, но я изпуснах 

от поглед вчера и тя изчезна. – Мъжът изглеждаше наистина измъчено и вече не се 

опитваше да го прикрие, понеже виждаше, че не му се получава. – Обадих се в 

полицията, но от там ми казаха, че трябва да минат двайсет и четири часа преди да 

я  обявят  за  издирване… Стандартна процедура.                           .  

Надали беше разумно да казвам на мъжа, че аз вече съм по петите й и я издирвам, 
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но не за да й помогна, а за да помогна на невинните й бъдещи жертви. А кой знае, 

дали  този  мъж  не  участваше  в  цялата  работа?  Беше  ли  възможно?

- Вижте, господин… - подхванах.                                                                         .

-  Дейвис.  Конър  Дейвис  –  представи  се  той.                             . 

-  Да,  господин  Дейвис.  Някакви  идеи  къде  може  да  е  отишла  Джанет? 

Той поклати отрицателно глава и доби още по-отчаян вид.                         

Точно в този момент по стълбите се чу тракането на обувки с токове. За изненада и 

на двама ни с  Конър Дейвис,  след миг  пред нас стоеше леко учудената  Джанет 

Робъртс, която веднага познах от снимките, които й бях разглеждала. Личеше си, че 

гримът й бе снощен, макар сравнително да беше запазил свежия си вид. Кестенявата 

къдрава  коса,  дълга  до  кръста  изглеждаше  леко  рошава,  токовете  на  белите  й 

обувки бяха поочукани, а роклята й стоеше малко разбъркано. Но в черния и поглед 

имаше някаква искрица, която ме накара да застана нащрек дори повече от преди. 

- Джанет… - подхвана Конър несигурно и притеснително. – Всичко наред ли е? Добре 

ли си?                                                                                   .

Той се опита да се приближи към нея, но тя вдигна ръка и го спря по средата на 

пътя. 

- Добре съм – отсече Джанет, малко остро. – По добре не съм била. Коя пък си ти? 

Помислих си дали да не тегля майните на всичко и да извадя Тауруса. Или поне 

някой  нож.                                                       .

Вместо  това  се  усмихнах,  доколкото  можех  ослепително,  надявайки  се  да  не 

изглеждам все едно гримаснича. Извадих значката си.                                   .

-  Агент  Беатрис  Сен  Клер,  ФБР.  Надявах  се  да  можем  да  поговорим  –  кимнах 

многозначително към апартамента й.                                                . 

Тя се смръщи леко и приближи да отключи вратата, измервайки ме от глава до пети. 

Конър  остана  да  гледа  след  нас  нещастно,  докато  влизахме  в  апартамента  й. 

Тя ме въведе във всекидневната си и ми посочи едно свободно канапе с гръб към 

прозореца, бежово на цвят с бели и кремави възглавнички, нахвърляни по него и се 

разположи  на  фотьойла  отсреща.  Стаята  изглеждаше  уютно,  точно  типичната 

всекидневна  на  едно  средностатистическо  семейство  –  с  преобладаващо  светли 

цветове,  светло  дърво,  тапети  с  фини  изображения  на  цветя,  редуващи  се  в 

бледолилава, ванилова и бледа сивкава гама върху бял фон, издадени напред стени, 

образуващи арка там, където започваше кухнята, с издигнат едно ниво по-високо 

под, който ,за разлика от паркетния, намиращ се във всекидневната, беше с плочки, 

които напомняха на подово отопление. В кухнята имаше висока правоъгълна маса и 

съответстващи  й  столове  от  чам.  Кухненския  плот  и  цялостното  оборудване  с 

модерна  вградена  готварска  печка,  мивка,  множество  шкафове  и  секашета 

образуваха кухненски ансамбъл,  разположен П-образно по ъглите около масата. 
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Нищо в цялостната обстановка не можеше да навее на човек помисли за вещици и 

демони. 

Джанет се  разположи насреща ми и ме погледна очаквателно.  Усещах от нея да 

струи безпокойство, макар да се опитваше да го прикрие.                     . 

- Какво биха могли да искат федералните от мен, агент…?                                  . 

-  Сен Клер. Всъщност, тук съм да говоря с вас не като федерален агент, а като 

човешко същество с друго човешко същество. – Бях се привела напред и ръката ми 

стоеше облакътена на крака, в пълна готовност да се втурне към пистолета и да 

произведе при нужда светкавичен изстрел.                                                         

Джанет ме изгледа искрено озадачено.                                          .    

-  Не  мисля,  че разбирам накъде биете,  съжалявам.                           

- Виж, Джанет, мисля, че разбираш всъщност много добре.                                

Тя нервно барабанеше с пръсти по облегалката на фотьойла си. Моментът тежеше от 

напрежение толкова силно, че имах усещането за смазване от тези тонове обтегнати 

нерви. Трябваше да бъда бърза, по-бърза от магията, която тази вещица би могла да 

изкара насреща ми. Изкарах пистолета светкавично и скочих към нея, притискайки 

дулото  плътно  към  главата  й.  Тя  изпищя,  а  аз  й  изшътках. 

- Млъкни, по дяволите, и ме слушай! Само да опиташ някоя магия насреща ми, кълна 

се, мозъкът ти ще хвърчи из тези невероятни декоративни възглавнички, преди да 

си успяла да кажеш „Абра-кадабра”!                                            

Тя разшири очите си насреща ми и доби видът на уплашена сърна, изскочила пред 

фаровете на безпощадно приближаващ се автомобил.                                   

-  Н-н-не  знам  за  какво  говориш!  –  каза  накрая  тихо,  с  треперлив  глас.

-  О,  само не  на  мен тия!  Какво  ми пречи да те  гръмна на  секундата? По-добре 

съдействай и не ме размотавай с разни измишльотини. – Тя кимна, много бавно. 

Глупаво,  можех да я застрелям заради това,  само защото можех да реша, че ми 

играе номера. Какво значение, нали накрая така или иначе щеше да се наложи да я 

убия? – Говори, къде са останалите три от кръга ви? Отворихте ли го вече? Колко 

хора убихте и смятате да убиете още?                                                  

Усещах,  че  може  би  звуча  малко  злобно,  но  изпитвах  истинска  омраза,  към 

свръхестествени изчадия, които използват магията си за да убиват. Ако един човек 

изскочеше на друг човек с пистолет в тъмна уличка, имаше някаква вероятност, кога 

по-малка, кога по-голяма (е, понякога и нулева) другия човек да изкара насреща му 

същото или друго оръжие. Когато една вещица изкара магия насреща на един нищо 

не разбиращ обикновен човек, той не може да се защити с магия. Логиката ми беше 

точно  толкова  проста  и  оправдаваше  точно  толкова  добре  омразата  ми. 

Джанет  трепереше  срещу  пистолета  ми  и  срещу  ръката,  с  която  бях  захванала 

рамото й.                                                                          .
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- Никого не съм наранила! – каза тя тихо, опитвайки се да бъде смела. – Срещнах се 

с тези жени едва вчера, те също не са наранили никого! Освен онзи тип снощи, 

който си го заслужаваше!                                                    

-  О,  значи  продаването  на  наркотици  на  напълно  съзнаващи  и  желаещи  хора 

заслужава моментално смъртно наказание? - иронизирах я аз, чувствайки пръста си 

на спусъка изтръпнал от желание да се свие. Е, твоите приятелки са си свършили 

далеч по-добре работата и от електрически стол! А другите четирима? А, да, техните 

пра-пра-пра  дядовци  са  свитнали  вашите  пра-пра-пра  баби…  Напълно  си  го 

заслужаваха, нали?                                                                                .

-  Боже,  не  знам  за  какво  говориш!  Ти  си  луда!  –  Видях  как  свива  яростно  и 

безпомощно юмруци. След това заговори през стиснати зъби. – Не знам от къде се 

забъркаха тези прародители в разговора ни, обаче наркодилъра е вършил много 

повече от това да продава! Та той се е възползвал от непълнолетни момичета, които 

е надрусвал!                                                                   

Повдигнах вежди учудено. Не беше възможно да се е случвало подобно нещо и Ройс 

да не знаеше. Той беше проучил всичко около Макалистър. А от всичко, което бях 

проучила  аз,  Макалистър  не  присъстваше  в  историята  за  изгорените  вещици. 

- Май някой ти е разказвал лъжи или ти в момента ми разказваш лъжи – отсякох. 

- Не знам какво искаш от мен! – Сега вече Джанет звучеше ядосано, но не смееше 

да помръдне с насочено срещу нея оръжие. – Всичко, което искам е да видя отново 

Тайлър! Карън ми обеща, че ще го видя, ако се присъединя към тях! Всичко, което 

трябва  да  направя  е  да  завърша  ритуалът  за  обвързване  с  тях  на  Самхейн,  в 

полунощ, да се закълна на тяхното божество във вярност и ще мога отново да го 

видя. 

Обмислих това за  момент.  Карън.  Ами ако тази,  която търсех бе  именно Карън? 

Какво ако Джанет все още беше в отбора на невинните? Дали тя не беше последната 

от  тях,  която  още  не  е  пробудена?  Дали  и  казваше  истината? 

Много въпроси, а никакъв отговор. Не ми се искаше да се доверя толкова лесно и 

трябваше да реша бързо дали да натисна този спусък или не. Но преди това имаше 

нещо друго.                                                             

- Кажи ми къде мога да открия тази Карън – наредих, подчертавайки като размърдах 

дулото на пистолета по кожата на главата й и местейки го над дясната й вежда. 

През високите прозорци с дантелени пердета се процеждаха последните лъчи на 

слънцето,  преди  то  да  залезе,  оцветявайки  в  меко  оранжево  зарево  стените  на 

всекидневната. Последният ден, преди 31 октомври.                                        

- Ако ти кажа… Ти ще я убиеш! - каза тя тихо, но решително. Този глас звучеше 

така, сякаш принадлежи на някой, който е живял стотици години и се е уморил 

безкрайно. - Не мога да допусна някой да умре заради мен, само защото си решила, 
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че си някакъв супер герой на мисия и си си набелязала погрешните лоши! Ако ще 

натискаш шибания спусък, просто давай. Не ми е останало за какво да живея, освен 

да  се  видя  с  Тайлър.  Ако  ти  ме  убиеш,  ще  се  видя  с  него  още  тази  вечер. 

Преди  да  успея  да  осмисля  казаното,  няколко  неща  се  случиха  наведнъж. 

Почувствах как пердетата зад гърба ми се раздвижват, сякаш разлюлени от повея на 

някакъв вятър, а прозорците проскърцаха, отваряйки се.                               

Сега беше моментът, в който всеки професионален Ловец би натиснал спусъка, за да 

елиминира едната евентуална заплаха и да се обърне да посрещне новата. Но аз не 

го направих. Нещо ме спираше. Обърнах поглед към прозорците и това, което видях 

там смрази кръвта ми.                                                           

Три кучки от запада на куп. Липсваха им само летящите метли. Те се носеха във 

въздуха със своите зловещи усмивки, а вятърът подхващаше и размяташе на всички 

посоки късите им коси и дългите черни дантелени воали, които опасваха целите им 

тела. Най-високата от тях, с руса коса и властно изражение, с неестествен златист 

поглед, който можеше да изпепелява на място, беше в средата. От лявата й страна 

се намираше жена с черна коса, остро издължено лице и малко по-голям нос, която 

се беше усмихнала неестествено широко, подобно на хелоунски тиквен фенер, но 

усмивката не скриваше малките злобни очи, които светеха в лилаво. Намиращата се 

от дясно на русото страшилище беше червенокоса вещица с кръгло лице, носещо 

изражение на  извратена наслада и също така лилави очи като посестримата  си.

Личеше си кой е лидерът на малката групичка.                                      

Преди да успея поне да насоча към тях пистолета си, русата вещица замахна с ръка 

и  Таурусът  ми  хвръкна  към  лявата  страна  на  стаята,  докато  аз  прехвърчах  към 

дясната. 

По дяволите! Ето сега го загазих!                                                .

Докато се отърсвах след удара в стената, забелязах, че трите изчадия са влезли в 

стаята. Усмихваха се все така самодоволно и очевидно обмисляха как ще е най-

забавно да ме убият.                                                             . 

- Да я изгорим – предложи червенокосата.                                          

Бръкнах под балтона си и извадих един от ножовете, мятайки го към нея. Тя изпищя, 

но преди да видя дали острието е достигнало целта си, извадих и втория, мятайки го 

по русата.                                                                                      

И дотук с ножовете. Когато погледнах, те се бяха забили до дръжките в канапето, на 

което  бях  седяла  само преди миг.                                         

-  Да я удавим? – запита чернокосата.                                       

- Тихо! – нареди русата. – Джанет ще каже какво да правим с досадния Ловец.   

Джанет при атаката беше скочила от своя фотьойл и сега се намираше права на 

известно  разстояние,  не  смеейки да  погледне  към мен.                       
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Явно някоя от магиите им ме беше притиснала от всеки ъгъл, тъй като се чувствах 

затворена  в  тясна  невидима  кутия  –  не  можех  да  помръдна  в  никоя  посока. 

Безпомощността ми ме разяри още повече, но не замъгли трезвата ми преценка. Бях 

в  капан  и  нямаше  какво  да  направя,  нямаше  смисъл  от  истерии. 

Погледнах  към  Джанет.  Тя  изглеждаше  искрено  удивена  и  уплашена. 

- Какво ще бъде, Джени? – попита русата със своя надменен и изискващ подчинение 

глас. 

- Карън, нека я пуснем да си върви – каза Джанет за изумление на всички и най-

вече на мен.                                                                     

За  миг  всички  мълчаха  шокирано.  След  това  червенокосата  и  чернокосата 

заговориха една през друга, докато русата не им извика:                                . 

-  Мелиса,  Кайла,  затваряйте  си  устите.  –  Русата,  която  очевидно  по  метода  на 

изключението оставаше да бъде Карън, се обърна с неразгадаем поглед към Джанет. 

– Миличка, тази жена се опита да те убие. След това метна нож към мен и към 

Кайла. Мислиш ли, че заслужава да си тръгне безнаказано?                                    .

Джанет се смръщи с нотка на недоволство, но не можех да преценя защо точно. 

Реших като не мога да се движа, поне да се опитам да говоря.                           

- Джанет. Тези вещици те лъжат. Убили са още четирима души, освен нещастника от 

снощи, за когото са ти говорели лъжи. Не им вярвай! Ако се обвържеш с кръга им и 

станеш вещица като тях, ще продадеш душата си на…                                    .      

Изведнъж установих с ужас, че само мърдам устните си, без от тях да излиза и звук. 

Явно току-що бях станала жертва на поредната магия и сега не можех даже и да 

говоря.  Опитах  се  да  крещя  яростно,  но  от  гърлото  ми  не  се  изтръгна  вик. 

-  Какво  й  направи,  Карън?  –  попита  Джанет.                            

-  Не  се  безпокой,  скъпа,  просто  я  спрях  да  не  говори  глупости.           

-  За какво продаване  на душата ми говореше? Нали каза,  че трябва да обещая 

вярната си служба на божеството на нашия кръг, бог Белфегор?                   

Глупаво, глупаво, безумно глупаво момиче, опитвах се да крещя, отвори скапаната 

Уикипедия и виж какво пише срещу Белфегор!                                                 

- Не се тревожи, Джени – продължи Карън благо. – Тя не знае какво говори, просто 

някаква  луда  фанатичка,  която  е  решила,  че  само  защото  притежаваме 

свръхестествени  сили,  ние  сме  от  лошите.  Нали  ти  разказах,  всички  Ловци  са 

такива. 

Джанет  не  изглеждаше  на  сто  процента  убедена,  но  явно  накрая  реши  да  се 

задоволи с обяснението. Може би на нейно място, ако бях точно толкова глупава и 

сляпа, и аз бих се задоволила. Не трябваше все пак да я съдя прекалено строго, тъй 

като очевидно момичето вярваше в това, което й се искаше. До този момент се бях 

убедила  в  две  неща:  първо,  Джанет  Андерсън  ми  разказа  истината  и  второ, 
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двигателния механизъм на живота й бе да види Тайлър отново и явно нищо нямаше 

да я спре да го направи. Нито дори нахален, но безполезен, както излезе, Ловец 

като  мен.                                                             

- И въпреки всичко, Карън, не можете да я убиете заради това! – настоя Джанет. 

Карън  се  спогледа  с  другите  многозначително.  Накрая  въздъхна  примирено. 

- Разбира се, Джени, имаш право, прости ми. Просто не мога да понасям някой да 

застрашава някой от нас! Ние сме като сестри, и ти скоро ще бъдеш официално част 

от нас…                                                                                      

- Знаеш кое е всичко, което ме интересува – отвърна тя сухо.                         

- Ще го видиш, скъпа, обещала съм ти. – След това Зловещата Карън се обърна към 

мен, почти буквално изскърцвайки със зъби. – Размина ти се, Ловецо. Виждаш ли, че 

между нас има хора с добри сърца? А вие ни преследвате надлъж и нашир и ни 

убивате за удоволствие!                                                   .

Жалко за мен и добре за нея, че не можех да й отговоря. За времето докато мигна, 

вещиците  се  бяха  изпарили  заедно  с  Джанет,  а  невидимите  окови,  които  ме 

задържаха  да  не  мърдам  и  да  не  говоря  изчезнаха  заедно  с  тях. 

Провалих се. А това означаваше само още жертви, докато да успея да ги спра.
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VI

Наближаваше  полунощ.  След  точно  двайсет  и  четири  часа  беше  съдбоносния 

ритуален  час  за  Самхейн,  в  който  нещата  можеха  да  станат  доста  гаднички. 

Но  имах  двайсет  и  четири  часа  да  открия  спасение  и  работех  с  пълна пара  по 

въпроса. Проверих няколко пъти очертанията на кръга. Щателно разгледах доколко 

добре издълбана е всяка една линия и всеки символ. Налях запалителната течност, 

смесена с изцеден сок от различна смесица билки по протежение на цялата рамка на 

кръга  и  вътрешната  му  мрежа  от  линии.  Започнах  да  повтарям  необходимите 

заклинания за призоваването едно след друго, на равен интервал.                            

Имаше демони, които могат да бъдат директно призовани в кръг, но те никога не 

обичаха  това.  Разбира  се  заклинанието  и  ритуалът  по  призоваването  не  винаги 

сработваха. Например, демонът трябваше в този момент да е в ада, а не на земята, 

което никога не беше сигурно. Освен това, дори и да изпълниш всичко правилно, 

пак можеше да не се получи, ако демонът е достатъчно силен, за да ти се опъне. А 

имаше и онези случаи, при които на демона му ставаше интересно защо го викат и 

се появяваше да види, както се казва „к’ва е хавата”                                

Разчитах че на Белфегор може да му стане интересно и да се появи. Когато свърших 

с припяването, запалих течността в кръга със запалката си и зачаках. Пламъците 

лумнаха и веднага се извисиха на височина от почти метър. Три минути по-късно 

вече вярвах, че опитът ми се е увенчал с неуспех, когато от средата на кръга се чу 

пропукване и само миг по-късно пред очите ми отвъд огнената преграда се появиха 

тънки, виещи се като сатенени панделки ивици черен дим, които започнаха да се 

съединяват помежду си,  виейки се  на спирали,  докато не съставиха едно цяло. 

Белфегор беше странна птица, искам да кажа, като за демон. По принцип демоните 

приемаха хуманоиден вид, или по-рядко – животински. Белфегор си падаше явно по 

смесицата между двете. Той имаше човешко тяло и човешко лице, но на челото му 

стърчаха два извити и остри червени рога, а зъбите му, които бе разкрил насреща 

ми като на зъболекар бяха остри като на акула от първия до последния. Очите му 

бяха  чисто  черни,  сякаш  някой  е  разлял  мастило  в  тях,  само  че  чернотата  им 

обхващаше цялото око, включително там, където се очакваше то да е бяло. Чертите 

на  лицето  му  бяха  хищни  и  изострени,  ноктите  на  ръцете,  които  леко  беше 

протегнал напред бяха извити и заострени като на орел. Дрехите му се състояха от 

черни  парцали,  покриващи  само  части  от  тялото  му  и  разкриващи  други. 

- Заинтригувай ме, Ловецо – каза той насмешливо и скръсти ръце, изпъвайки гръб. 

Жестът беше толкова типично човешки, че просто не отиваше на визията му. – Какво 

имаш  за  мен?                                                        
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Направих няколко случайни крачки настрани, следвайки кръга, без да го изпускам 

от  поглед.                                                                

- Да кажем, че може и да говорим за сделка, Демоне – казах, не по-малко иронично.

Той  се  ухили  още  по-широко.                                           

- Обичам когато жените ми говорят така.                                                                   

-  Белфегор  –  подхванах,  спирайки  на  едно  място  и  поглеждайки  право  в  тези 

бездънни черни очи. Повечето Ловци се страхуват да гледат демоните в очите и има 

защо. Те са различни разновидности и имат йерархия, но повечето от тях, а може би 

дори  всички,  боравят  отлично  с  метода  на  омагьосване  с  поглед.  Просто  когато 

демона е затворен в обезопасен кръг, не можеше да въздейства от вътрешността му. 

Това не правеше взирането в тези очи по-малко страшно. – Фамилните имена Халоу, 

Бишоп, Робъртс и Матюс ти говорят нещо, нали?                                      

- Нека ти кажа нещо, ангелче – каза демона така, сякаш двамата сме седнали на 

тревата по време на излет и обсъждаме хубавото време. – Сделките, които правя… 

за мен хората, с които правим сделки са познати единствено като душа 1, душа 2, 

душа 1379… схващаш мисълта.                                                                         

Значи  щяхме  да  играем  игрички.  Добре,  това  го  очаквах.  Демони,  все  пак. 

- Отлично, демоне – казах аз, с все така самоуверен глас. Покажи на демон, че си 

неуверен и  си  дотам.  Направих умишлена пауза  и му обърнах гръб,  оглеждайки 

горската поляна, на която се намирахме. Единствената светлина идваше от кръга на 

Белфегор,  отдавна  бях  изключила  прожектора,  който  използвах,  докато  правех 

кръга. Поляната, озарена от огъня изглеждаше уютна. Поне докато се намираш с 

гръб към самия огън и не виждаш чудовището по средата му. Наистина, така можеш 

да си представиш, че си на къмпинг и си разказвате страшни истории, а огъня е 

единственото  сигурно  място,  докато  гората  крие  страхотии,  които  не  искаш  да 

виждаш. Но там е работата, че най-страшната история беше до „лагерния” огън и 

никоя страхотия в горите наоколо не можеше да й бъде равнопоставена. Прекратих 

паузата  и  се  обърнах  обратно  към  него.  –  Много  съм  далече  от  демоноложките 

познания, но нека ти разкажа малко от собствената ви история. Правите сделки с 

хора, сделки от най-различно естество. – Започнах отново да обикалям около кръга 

му, а той ме следеше с нескрит интерес. – Някой, по-неориентирани хора, имат по 

някое  и  друго  глупаво  желание,  за  което  са  готови  да  си  дадат  душите.  Да 

забогатеят, да станат най-красивите и желаните… И си продават душите, а в замяна 

вие  им  давате  желаното.  Те  изживяват  човешкия  си  живот  и  когато  умрат, 

получавате своята част от сделката. Но има и други, по-хитри хора, а може би и по-

глупави, зависи от гледната точка. Те сключват сделка с вас за душите си, но в 

замяна използват силите, които им давате. Те стават вещици. А има и такива алчни 

жени,  които  искат  повече  власт,  отколкото им се полага  само за  душата им.  Те 
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сключват сделка за целия си род. Оставят спомените в своите гримоари, за да могат 

наследниците  да  ги  открият  и  да  знаят  какво  да  правят.  Когато  наследниците 

пробудят силите си и се обрекат на вярна служба на демона по време на Самхейн, 

получават своите сили и обновяват сделката за душите си, сключена преди това от 

родители и прародители.                                                                                

- Всичко това е вярно, сладурче, но не разбирам накъде биеш – обади се Белфегор 

весело.  Ако беше човек,  досега вече ченето  щеше да му се  е  схванало от  тази 

широка  усмивка.                                                         

-  Ще  разбереш,  драги  –  казах  саркастично.  –  Ще  разбереш.  И  така,  има  една 

пролука в историята за вещиците и техните сделки с демоните. Четири наследствени 

вещици от четвъртото поколение могат да се обединят в магически кръг. С този кръг 

те ще могат да черпят от нестихващия извор на силите на демона, сключил сделката 

с прародителите им. За разлика от всички други вещици, те няма да са в ситуация, в 

която демона ще определя колко сила да им даде. Ще могат да си вземат от него 

сами колкото сила поискат. Защо никога не е имало обединен магически кръг на 

вещици четвърто поколение, Белфегор?                                                        .

Постарах се усърдно да прикривам триумфа си, тъй като вече знаех отговора на 

въпроса. Усмивката на Белфегор потрепна по краищата и застина. Тя все още беше 

на мястото си, но веселието го беше напуснало,  макар и той да се опитваше да 

прикрие  реакцията  си.  Бях  го  сварила  неподготвен.            . 

 

-  Нямам представа  –  излъга  той.                                          

- Но, виждаш ли, аз си мисля, че всъщност имаш – казах с тон, преливащ от ирония. 

– Четири наследствени вещици от четвърто поколение обединени в магически кръг. 

Вещици, които винаги са алчни за повече магия и страдат от типичната за човешкия 

род  алчност  и  грандомания.  Вещици,  които  ще  цедят  без  ограничение  сила  от 

демона си, които ще се опитат да вземат всичката мощ на този демон и, понеже ще 

трябва да я разпределят на четири, никога няма да им бъде достатъчна, така че ще 

омаломощят  демона  със  своята  алчност  за  могъщество.  Не  демона  ще  командва 

парада. Те ще са начело.                                                                                          

Сега  вече  не  криех  триумфа  си,  а  Белфегор  не  се  опитваше  да  се  усмихва. 

- Спомена нещо за някаква сделка – каза той, вече сериозен.                          

- О, да – казах аз, вече убедена, че съм на път да получа съдействието му. – Виждаш 

ли, душата ми не е под въпрос в случая. Не ти я предлагам. Предлагам ти да спася 

силите  ти  и  да  получиш  подарък  за  празника  –  три  души,  които  вече  ти 

принадлежат, но просто носителите им са все още живи, на поднос. Разбира се, ще 

трябва да ми помогнеш, не мога да се изправя срещу тях с твоите сили, които ще 

употребят насреща ми. А понеже ти не можеш да им ги отнемеш - тъй като сделката 
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ви си е сделка - можеш само да направиш така, че те да нямат въздействие върху 

мен. Правиш това и аз разрешавам проблема ти.                                               

Внезапно демона се разсмя така гръмко, че чак се разтресе целия. Можех да се 

закълна, че дори рогата му се тресяха весело.                                                  

- О, ангелче, нямаш си и идея колко е странно желанието ти – каза той накрая, 

когато се успокои. – Права си, за всичко си права. И да, в мои интерес е да ти 

помогна,  по  силите  на  сделката  ни  с  Джени  Робъртс,  Матилда  Халоу,  Маргарет 

Бишоп и Жаклийн Матюс не мога да направя нищо, за да им попреча. Не мога да ги 

нараня,  не  мога  да  ги  спра  да  обединят  кръга.  За  да  възпра  въздействието  на 

техните сили върху теб обаче, трябва да ти дам сила. За да ти дам сила, трябва да 

сключим сделка. За да сключим сделка, залога е… ами, душата ти.                             

Демони. Винаги на това ги избива. Но аз знаех, че той може да ми даде силата да 

устоя на вещиците и без душата ми да бъде залог, той просто, като един истински 

търговец от Ада се опитваше да изкрънка нещо, което не му се полага. Усмихнах се. 

- Добре, Белфегор, мислех, че можем да се разберем. Явно сгреших. Предупредих те 

по начало, че душата ми изобщо не подлежи на преговори. Сега ще те отпратя и ще 

помисля над други варианти. А може би просто ще се опитам да ги застрелям от 

разстояние и ако видя, че съм в опасност и има риск да не успея, просто ще се 

откажа и ще ги оставя да правят каквото искат. Така те ще направят златния си кръг 

и ще изцедят силите ти, все ще дойде момент, в който ще умрат. Все пак са смъртни. 

Само до тогава ще трябва да ходиш леко… осакатен. На бас, че на другарчетата ти в 

Ада ще им хареса да те използват за играчка през това време. В крайна сметка ще 

паднеш на нивото на най-ниския клас демони, няма да имаш сила да устоиш срещу 

издевателствата  на  по-големите  братчета…  Така  стоят  нещата  в  Ада  нали?

Е, поне така предполагах от подочуто от тук и от там, но нищо не пречеше да опитам 

да го използвам като коз. Явно бях на прав път, понеже той доби мрачна и опасна 

физиономия. 

- Чакай! – Можех да се обзаложа, че в гласа му се прокрадва фина нотка на тревога. 

– Забрави, ще ти дам каквото искаш. Душата ти ще остане непокътната, само ги 

унищожи…

Той направи пауза, след това продължи:                                       .

- Жалко за теб, силата, която можех да ти дам можеше да бъде за по-дълъг период 

от време, до края на човешкия ти живот. Щеше да си най-добрата сред Ловците, 

толкова по-лесно щеше да се справяш със своите мисии. Нали знаеш, понякога злото 

се  преборва  със  зло,  притежавайки  свръхестествените  ми  сили…  -  той  забеляза 

гневния ми поглед, махна с ръка и сви рамене. – Е, длъжен бях да опитам. Аз съм 

демон, ние винаги търсим изгода и винаги търсим сделка за душа. Щом не искаш, 
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добре. На сила хубост не става. Значи мога да ти заема част от силата си. Няма да 

можеш да правиш собствена магия или нещо подобно, дори няма да усещаш, че 

това, което съм ти дал е там. То ще ти помогне да устоиш срещу всяка магия, която 

някоя от трите вещици използва срещу теб. Четвъртата не е пробудена, но ако не 

успееш докато това се случи, ще бъдеш безсилна срещу четирите, когато обединят 

кръга  си.  Освен  това  ще  можеш  да  устоиш  само  срещу  тяхната  магия  –  ако  в 

картинката се намесят някакви други свръхестествени същества, нямаш сила срещу 

тях и трябва да се спасяваш сама. Освен това, Пепеляшке, силата, която ще ти дам 

назаем  ще  действа  само  от  утре  вечер,  след  здрачаване,  точно  до  полунощ на 

Самхейн. Трябва да направиш дотогава това,  което се  налага.  И гледай да си  е 

струвала жертвата, която правя. Никога не давам нищо даром. Всъщност, за първи 

път през живота си правя сделка, без да получа душа насреща… Не забравяй, че ще 

искам  реванш  за  това!                                               

Той  се  ухили  неприятно.  Наглостта  му  не  трябваше  да  ме  учудва.  Какво  като 

унищожаването на вещиците беше в негов интерес и дори един вид го спасяваше? 

След като не получава душа насреща, значи се чувства ощетен. Майната му.  Не 

правех  това  за  да  е  щастлив  той  и  никак  не  ми  беше  приятно  да  заемам  от 

демоничната му сила. Дори ако от Отдела чуеха за това, вероятно щях да си имам 

проблеми. Ние не работехме с такива методи. Реших тази крайна стъпка на своя 

глава, тъй като залога беше висок. Ако тези четирите успееха да постигнат своето, 

щяха  да  се  превърнат  в  доста  голяма  заплаха  за  всички  ни. 

- Имаме сделка – казах накрая мрачно.                                           

За момент усетих през мен да преминава тръпка, която ме накара да потреперя. 

Беше сякаш тръгва от петите ми и се разпростира чак докато не ме удари в мозъка. 

Белфегор ме гледаше многозначително над пламъците с леко приведена глава, но 

целеустремен поглед. На лицето му имаше опасна крива усмивка.                        

- Готово, ангелче. И не забравяй, само до полунощ.
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VII

Споменах ли, че мразя Хелоуин? Е, нека ви разясня истината за този празник и най-

вече  за  свързания с  него  маскарад.  В това време на годината  около 50-60% от 

маскираните са обикновени хора. Останалия процент са съществата от най-големите 

ни кошмари, които използват булото на нощта и ентусиазма от празника, за да се 

смесят  с  хората  необезпокоявано  и  да  разиграват  своите  извратени  игрички. 

Наистина най-гадното време на годината за един Ловец.                                    .

Миналия Хелоуин бяхме с колега в един от районите на Чикаго, бяхме назначени 

само като патрулиращи. И само като такива до края на нощта заличихме шестима 

вампири, двама върколаци, едно банши и един некромант, който за забавление беше 

дигнал  десет  зомбита,  заради  които  пострадаха  двама  тийнейджъри.  Единият  се 

отърва само с разръфано бедро, стигнахме до него навреме. Другият не беше такъв 

късметлия. А на некроманта не му беше толкова весело, когато светения ми куршум 

мина през челото му и разпръсна мозъка му по паважа в една тъмна уличка.  В 

същата  нощ  колегата  ми  изгуби  едната  си  ръка,  тъй  като  беше  налетял 

едновременно на двамата  върколаци,  които  по незнайни причини са  се  движели 

заедно. По принцип върколаците, които съм срещала са като болни от бяс кучета – 

диви,  неразсъждаващи,  готови  само  да  убиват  и  да  се  хранят.  С  много  голямо 

удоволствие им бях отрязала главите с мачетето си, след като вече бяха мъртви от 

сребърните ми куршуми.                                                              .

Колегата едва не загина от кръвозагуба, а в спешното беше много трудно да обясним 

какво го е нападнало и отгризало на една хапка ръката му. Добре, че хората са 

готови да вярват на всякакви безумия като избягали от  зоопарка диви животни, 

вместо  да  заподозрат свръхестествената истина.                               

Ако  този  Хелоуин  нямах  за  задача  да  се  занимая  с  разбеснели  се  вещици,  бях 

сигурна, че из Грийнвил ще има доста случаи, нуждаещи се от вниманието на един 

Ловец.  Е,  можех  да  премина  към тях  ако  свършех  благополучно генералната  си 

задача  преди  полунощ.                                                 

Разбира се не може толкова много минуси, без нито един плюс. И така, моя плюс 

беше,  че  маскарада  ми  позволяваше  да  се  придвижвам  колкото  и  странно 

изглеждаща да пожелая да бъда. Което автоматично значеше, че мога да събера по-

голям арсенал от оръжията си.                                                    

Облякох дълъг черен шлифер, под който бях в прилепнала черна блуза и панталони. 

Все пак се опитах да прикрия оръжията си. Тауруса сложих във вътрешния джоб на 
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шлифера, заедно с резервен пистолет – новият ми Глок 18 Це, който си бях купила 

преди няколко дни. Радвам се на новите си играчки. Глок не е оръжие за всеки ден, 

както например Тауруса ми. Той има два режима – полуавтоматичен и автоматичен, 

а капацитет на пълнителя му е двайсет и девет броя. Но едно от най-големите му 

предимства – ускорението на куршума е петдесет и пет метра в секунда, което го 

правеше  отличен  за  стрелба  от  разстояние.                          

Другите ми аксесоари бяха обичайните ножове за мятане, които отново бях топила в 

светена вода, която бях набавила през деня от църквата, плюс пластините ми за 

хвърляне по модела на TomaHawk, които бях поръчала да бъдат изработени изцяло 

от сребро, което ги превръщаше в напълно смъртоносни за всеки един превръщач. 

Освен всичко това, отново от вътрешната страна на шлифера, си бях закачила малък 

пистолетен  арбалет.  Както  може  да  се  предположи,  върховете  на  стрелите  бяха 

специално пригодени, сребърно покритие и светена вода.                                  

Не трябваше да подценявам сблъсъка си с Вещите в занаята, а и ако оцелеех след 

това,  ме  чакаше  тежка  нощ  на  патрулиране  из  града,  в  търсене  на  нечовешки 

създания,  които  са  се  развихрили  из  улиците  му  в  чест  на  празника. 

Излязох на улицата пред квартирата си, запътвайки се към колата си, Додж Аспен, 

която бях паркирала точно насреща. Знаех къде ще бъде мястото на действието – 

гробището  Грейсланд.  За  ритуала  на  вещиците  беше  необходимо  гробище.  Това 

далеч не беше единствения гробищен парк в Грийнвил,  но, първо,  несъмнено се 

намираше най-близо до мястото, на което прадедите на вещиците са били изгорени, 

и, второ, там беше погребан Тайлър Андерсън. Така че това бе първото място, на 

което  щях  да  отида.                                                       

Когато излязох на улицата, се срещнах фронтално с друга група от пет вещици. Те 

носеха големи островърхи шапки с периферия, парцаливи цветни рокли и скъсани 

чорапогащници,  вълшебни  пръчки  със  звезди  на  върховете  и  бяха  на 

застрашителната възраст между седем и четиринайсет годишни.                     

-  Почерпка  или  номер!  –  извикаха  те.                                

Опа. Не беше като да си нося бонбони по джобовете, бяха твърде заети от оръжия. А 

и, майка му стара, нямах грам опит с децата.                                  

- Ъ-ъ-ъ, деца… - подхванах неуверено.                                                

-  Ние  не  сме  деца,  а  вещици!  –  каза  засегнато  едното  момиченце  с  къдрава 

кестенява коса до раменете и пълнички бузи и се нацупи, скръствайки ръце пред 

гърдите  си,  с  което  ужасно  много  заприлича  на  катерица,  на  която  са  й  взели 

лешниците.

- Почерпка или номер! – настояха другите хорово.                              

- Ама нямам с какво да ви почерпя! – възкликнах безпомощно и огледах кошничките 

и чантичките им, които сто процента криеха заплахата от някакви яйца, с които 
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скоро да започнат да ме замерват. Лоша работа…                                   .

- Ти като какво си маскирана? – попита внезапно едното от момиченцата, за моя 

изненада. 

- Ама че си глупава! – обади се ядосаната катерица. - Не виждаш ли, че тя е от 

Матрицата!   

- Всъщност – поясних аз. – Аз съм ловец на вещици!                                   . 

 

- Ха, да бе! – отряза ме катерицата. – Докажи го!                                                

Огледах набързо улицата за случайни минувачи, чудейки се отдалечено в ума си 

защо, по дяволите, родителите на тези деца не са някъде наоколо да ги държат под 

око.  Не беше безопасно за  никого да се  разхожда сам,  особено за малки деца. 

Бързайки  да  се  отърва  от  децата,  дори  и  рискувайки  да  ги  уплаша,  разтворих 

шлифера,  разкривайки  арсенала си.  И  без  друго  никой  нямаше да  им  повярва. 

- Уау! – възкликна едно от децата, на чиято островърха шапка бяха нарисувани очи 

и ухилена уста. Разпределителната шапка от Хари Потър, предполагам? - Мега яко! 

Но  тя  май  беше  единствената  ентусиазирана.  Няколко  от  другите  изпищяха  и 

отстъпиха назад, всички гледаха уплашено с разширени очи.                                  

Тръгнах  към  колата  си  без  повече  обяснения  и  им  подхвърлих  през  рамо:

- Забавлявайте се деца, и да съберете добър улов!                             

Те бяха скупчили глави и ентусиазирано си шепнеха нещо. Можех да предположа 

какво. Е, браво на мен, направих вечерта им интересна и сега вероятно щях да бъда 

обект на страшни Хелоуински истории, силно преувеличаващи сблъсъка между мен и 

децата тази вечер. Нищо чудно след няколко разказвания да излезеше, че като са 

ме срещнали съм си носела главата под мишница…                                                

Качих се в колата, без да им обръщам повече внимание и отпраших.                         

***

Лошото на гробищния парк Грейсланд беше, че като изключим намиращите се в 

далечината дървета и гробищните плочи, това беше един сравнително ярко осветен 

терен, на който нямаш много предпоставки за укриване. Бях спряла колата няколко 

преки по-надолу и се бях придвижила по доста заобиколен маршрут, извеждащ ме 

право при дърветата.  Макар да беше нощ и да се предполагаше да бъде тъмно, 

всъщност на гробищата имаше добро осветление, идещо от вече издигащата се на 

високо  почти  пълна  луна.  Тази  вечер  и  превръщачите  щяха  да  вилнеят,  което 

означаваше, че несъмнено, след като приключа тук ще имам доста работа и в други 

части  на града.                                                            

Гробището  беше  доста  обширно.  Миналата  нощ  го  бях  посетила,  за  да  изградя 
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стратегията си и сега, знаейки точно къде е погребан покойния господин Андерсън 

предполагах  и  къде  ще  се  съберат  вещиците.  Придвижвайки  се  скришом  през 

редицата от дървета се опитах да обхвана с поглед гробището от всичките му ъгли, 

за да видя откъде ще дойдат. Силно се надявах да не са променили мнението си 

къде да се проведе ритуалът, но в това нямаше логика. Джанет щеше да настоява за 

гроба  на  съпруга  си,  тъй  като  тук  щеше  да  може  да  го  види. 

Ако Тайлър Андерсън беше неспокоен дух, той щеше да може да се скита из дома, с 

който е свързан и гробищата, където е погребан. Ако беше преминал отвъд, можеше 

или да  не  се  появи въобще,  или да  дойде,  ако  бъде  призован,  но  на  гроба си.

Понякога, дори преминали отвъд, духовете се връщаха при близките си в критични 

ситуации, понякога имаше и случаи да им помагат за нещо важно, но всичко това 

беше рядкост.  А най-лоши бяха гневните и неспокойни духове,  които можеха да 

направят  доста  поразии.                                             

Придвижих се леко напред, в опит да заема позиция по близо до гроба и се скрих 

зад  мраморна  статуя  във  формата  на  красив  ангел  с  разперени  криле.

Чух гласове в далечината. Глупачките дори не се опитваха да се крият. Явно ме бяха 

отписали, смятайки че са ме уплашили достатъчно, или вярваха, че ако се появя ще 

бъде  лесно  като  детска  игра  да  ме  поразят.  Е,  ето  къде  грешаха. 

Гласовете наближаваха все повече и осъзнах, че различавам точно два на брой. 

Бяха двете смотли, които ми се бяха сторили като присъствие за фон на Карън – 

червенокосата Кайла и голямоносата Мелиса. Е, те щяха да бъдат за мен като детска 

игра!

Бяха сами, другите две още ги нямаше. Зачудих се дали да опитам да ги сваля от 

разстояние и изкарах бавно, възможно най-безшумно арбалета си. Той не издава 

друг  шум,  освен  свистенето,  а  куршумите  на  този  етап  биха  ме  издали 

преждевременно точно къде се намирам. В лявата си ръка хванах два ножа, след 

като заредих арбалета.                                                                             

Те  вече бяха почти до гроба.                                                

- И не мога да разбера защо да угаждаме на тази лигла! – жалваше се Кайла. – 

Карън я глези, само и само да влезе в кръга, но аз имам чувството, че има нещо 

повече… - усетих в гласа й някаква зле прикрита тъга и злоба. – Нали… нали не 

мислиш, че тя има нещо към нея, Мел?                                       .

- О, стегни се, Кайла! – отсече другата. – Има или не, не виждаш ли, че Джанет не 

се интересува изобщо от нас, обсебена е от този мъртъв чвор тук.                            . 

Тя подритна с безразличие надгробната плоча на Тайлър.                               

-  Важното  е  да  се  присъедини  към  нас,  след  това  ще  превърнем  целия  град  в 

купчина  пепел,  за  да  отмъстим  за  родовете  си,  а  после  ще  завладеем  толкова, 
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колкото можем от този свят! Представяш ли си каква мощ ще получим! – Мелиса 

звучеше фанатично и малко стряскащо дори и за мен, а аз вече трябваше да съм 

претръпнала. Тя беше напълно луда. И напълно несъзнаваща колко дълбоко греши. 

Усетих  предстоящата  гибел  като  остър,  но  едновременно  с  това  сладникав  и 

натрапчив вкус на върха на езика си.  Щях да ги убия и това дори щеше да ми 

хареса. 

Насочих арбалета си към Мелиса, която стоеше от дясно, а към Кайла се приготвих 

да  хвърля  ножовете  си.                                            

Освободих оръжията си и те полетяха към своите цели. Видях как стрелата се забучи 

за  две  секунди в  гърба на  Мелиса,  откъм гръдния кош.  На бас,  че  бях улучила 

идеалната среда на сърцето й. Тя се свлече на земята и знаех, че докато падне на 

цяло вече ще е мъртва и поема последния си дъх.                             

С ножа и Кайла нямах този късмет. Тя отскочи неочаквано бързо, а в същия момент 

до гроба се материализира Карън. Тя изсъска гневно и отби следващия нож, който 

веднага бях запратила.                                                         

Добре. Една е долу. Нямаше смисъл да се укривам повече и да мятам оръжия по тях, 

беше  по-добре  да  приближа,  за  да  мога  тогава  да  нанеса  удар.

- Излез, излез, малка страхливке! – нареди Карън и усетих мощта на гнева й, събран 

в тези няколко думи. Не можеше да ме уплаши. Някак си просто знаех, че тази нощ 

тя ще умре от ръката ми. Смъртта на Мелиса ме направи по-уверена, както и силата 

на Белфегор, която ме защитаваше, дори и да не можех да я почувствам като нещо 

явно. 

Извадих пистолета Глок в едната си ръка, а Тауруса в другата и се изправих иззад 

ангела.  Приближих  към  тях.  Карън  махна  с  ръка,  но  нищо  не  се  случи.  Докато 

махваше  отново  с  очакване  магията  й  да  ме  покоси,  куршумите  ми се  забиваха 

безмилостно в тялото на Кайла, която само успя да изпищи два пъти, преди да се 

свлече на земята.                                                                    

Карън се ориентира бързо в ситуацията, без да оставя изненадата да й изиграе лоша 

шега и се дематериализира във въздуха, докато куршумите летяха в нейна посока. 

Имах лошо предчувствие за това. Карън беше най-силната, лидера на групата. Най-

голямата  заплаха.  Именно  нея  трябваше  да  залича  първа,  а  не  Кайла,  но  щом 

веднъж куршумите ми започнаха да летят към Кайла, реших, че кучката трябва да 

бъде  мъртва  със  сигурност,  преди  да  премина  към  следващата.  Някак  си  бях 

изключила възможността Карън да се телепортира.                                       

Въпросът сега беше, ще избяга ли тя колкото може по-далеч или желанието й да ме 

заличи, тъй като съм провалила всичките й планове и убила посестримите й ще се 

окаже по-голямо. Във всеки случай не ми хареса да стоя на толкова открито място. 

Внезапно Карън се появи на два метра от мен с един от ножовете ми в ръка и го 
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метна  ловко  към  гърдите  ми.                                           

Отскочих  бързо  настрани  и  се  претърколих  зад  една  плоча.  Не  спрях  до  там.

По  най-бързия  възможен  начин  продължих  да  подскачам,  подтичвам  и  да  се 

снишавам зад надгробни плочи и паметници, виждайки в далечината едва-едва една 

крипта.  Видимостта  беше станала лоша,  лунната  светлина беше леко  закрита  от 

внезапно  спусналата  се  мъгла.                                         

Беше ли възможно да се скрия от телепортираща се кучка-вещица? Самата тя явно 

също  се  опитваше  да  се  скрие  от  мен,  тъй  като  тази  мъгла  не  беше  някакво 

естествено  явление.                                                   

Стрелках се колкото можех по-бързо и по-ниско между гробовете, когато изведнъж 

насреща ми се изпречи прясно издълбан празен гроб.                                               

Рискувах и скочих в него. Това или беше капан, или най-доброто, на което можех да 

разчитам. 

Ако Карън се материализираше тук, нямаше да избяга от куршумите ми, но тя не 

беше толкова глупава. Оставаше ми надеждата да съм била достатъчно бърза и да 

не е видяла къде отивам.                                                           

Изведнъж чух гласа й някъде не много далеч от мястото ми.                  . 

- Е, малка страхливке, пак ли ще се криеш? – предизвикваше ме тя. Не се хващах на 

този стар номер. Нямаше да ме накара да слушам егото пред разума. Трябваше ми 

по-изгодна позиция, а не да разкривам отново напразно местонахождението си. – 

Знаеш  ли,  вие,  ловците,  сте  такава  досада.  С  такава  мъка  издирих  тези  три 

глупачки! Всяка от тях си нямаше идея каква е. Кайла беше цветарка… Цветарка, 

представяш ли си? Мелиса пък – фризьорка. Никоя от тези глупачки не знаеше, че 

притежава силата  да  прави  чудеса  и  се  занимаваха с  коси и  цветя!  А  Джанет… 

Джанет беше най-зле от всички тях. Не стига, че не знаеше нищо за произхода си, а 

и се омъжи за онзи глупак, лекаря Тайлър. И знаеш ли какво?                              . 

Никак не ми се слушаха глупостите й, но поне по гласът й се ориентирах къде се 

намира. Наближаваше към гроба ми. Двоумях се дали да се измъкна и да притичам 

до някоя друга надгробна плоча или паметник, зад който да се скрия. Виждах над 

себе си мъглата и издебнах моментът тя да заговори отново, за да мога да знам къде 

е,  тъй  като  щях  да  вървя  на  сляпо.  Мъглата  се  беше  сгъстила.  Имах  лошо 

предчувствие за излизането си на повърхността, но и не можех вечно да стоя в този 

гроб… не и като жив човек поне. Рано ми беше за опело.                                   

-  Семейство  Андерсън  се  канеха  да  напуснат  Грийнвил.  Грийнвил!  Това  е  наша 

територия, мястото на нашите родове от повече от столетие! А те, моля ти се, ще се 

канят да го напуснат! – Сега тя започваше да звучи все по-близо до мен и реших да 

рискувам като се изтегля на повърхността и тръгна странично, за да я заобиколя в 
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гръб. Надявах се да не спира да говори, защото тогава оставах още по-безпомощна. 

Излязох от гроба и се втурнах към надгробните плочи, намиращи се от дясно. Кой 

знае  колко  мъртъвци  обезпокоих  тази  нощ,  стъпвайки  по  гробовете  им. 

- Джанет разказвала ли ти е, че някой я е измъкнал от онази кола, но тя не помни 

нищо, тъй като е била в безсъзнание? – продължи тя и аз последвах гласа й от гроб 

на гроб, следвайки първоначалния си план. И двата пистолета все още бяха в ръката 

ми.  –  Никога  не  бих  оставила  посестрима  вещица  да  загине.  Но  и  никога  не  е 

съществувала  вероятността  Джанет  да  пострада,  тъй  като  всичко  беше 

предварително планирано.                                                                             

Застинах за миг. Какво, по дяволите, ми казваше тя?                                  

- Точно така – потвърди Карън, сякаш прочела мислите ми. Започваше да ми звучи 

от много далече, а гъстата мъгла не ми позволяваше да се ориентирам къде съм. 

Вече  не  можех  да  се  придвижвам  дори  нормално,  трябваше  да  вървя  бавно  и 

пипнешком, препъвайки се в плочите. В мен се зароди усещането, че се намирам в 

капан.  –  Аз  режисирах тази катастрофа.  Аз  убих Тайлър,  за  да  не  се  изнесат  с 

Джанет от Грийнвил. Малката кучка почти се самоуби от мъка, но когато щях да се 

намеся тъпия й съсед я спаси. Знаеш ли, че тя си преряза вените? Каква глупачка 

само! Толкова сила,  само трябва да се протегне и да си я вземе! Такава мощ и 

неподозирана  магия!  А  тя  да  си  реже  вените  заради  един  студен  труп! 

Внезапно,  както бях сама и не усещах никого близо до себе си,  почувствах как 

някой навлиза в личното ми пространство, удря се в мен, притиска ме до някаква 

стена  и  избива  оръжията от  ръцете  ми.                                     

Карън се беше материализирала, тя бе знаела точно къде се намирам, а сега ме 

беше  обезоръжила.  Съдейки  по  стената  зад  гърба  си,  сигурно  се  намирахме  до 

криптата. 

- Тц-тц-тц – изцъка тя в ухото ми, държейки в стоманен захват двете ми китки над 

главата ми. – Лошо, лошо момиче. Хвърлих толкова усилия, за да се появиш ти и да 

развалиш всичко  накрая.                                                .

Тя  направи  кратка  пауза,  за  да  ме  огледа  с  явен  триумф  в  погледа.

- Беше скрита някъде под земята, нали? Сигурно в някой гроб? Тази мъгла беше 

изцяло под мой контрол и виждах всичко през нея. В момента, в който излезе, знаех 

всяка твоя стъпка. Може да си сключила някаква сделка с моя демон и моите магии 

да  не  ти  влияят  пряко,  но  не  си  застрахована  от  магията,  направена  върху 

атмосферните условия. – Тя отметна глава назад и се засмя, докато помежду ни се 

изви силен студен вятър, който за миг ми спря дъха.                                      . 

Той  не  можеше  наистина  да  ми  навреди,  но  явно  беше  планиран  за  специален 

сценичен ефект.                                                                                 

Ръцете ми в захвата й бяха безполезни. Тя беше силна физически, без в това да се 
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крие някаква магия, и аз просто не можех да ги освободя. Опитах с краката си, но 

Карън,  която  беше  висока  и  дори  леко  мускулеста  жена,  ме  беше  притиснала  с 

цялото си тяло към стената на това, което вече предположих, че е криптата. С ужас 

си помислих, че не мога да видя изход от ситуацията, освен ако тя не се умореше да 

ме притиска. Дори не можех да се добера до оръжията, останали в шлифера ми, 

които впрочем се притискаха силно в тялото ми от тежестта й и ми причиняваха 

болка.  Дори можех да усетя лекия бодеж под ребрата си от върха на едната от 

арбалетните  стрели,  която  се  беше  разместила.  Ако  се  размърдах,  можех  да  се 

нанижа  на  нея.                                                       

- Май сме в патова ситуация, а? – казах аз и се ухилих на Карън нагло, макар и да 

не ми беше весело. Просто за удоволствието да я вбеся. – В момента нито една от 

нас  не  може  да  убие  другата.                                     

Тя се  смръщи.                                                             

- Не бъди толкова сигурна, пале – каза презрително. – Не подценявай уменията ми 

да те удуша с голи ръце. Може би ще е толкова приятно, колкото ако можех да те 

изгоря жива с магията си!                                                    .

Чух  прищракване  от  издърпването  на  предпазител  много  близо  до  себе  си  и 

извъртях глава да видя източника.                                                    

- Никого повече няма да изгориш с магията си, кучко! – изкрещя яростно Джанет, 

допряла плътно дулото на Тауруса ми към лявата страна на главата на Карън. – Това 

ти е за Тайлър! Гний. В. Ада.                                                                                     

Следващото,  което се  случи беше оглушителния изстрел на сантиметри от мен и 

разпръснатия мозък и други малки лепкави парченца, които се озоваха навсякъде, 

включително и по лицето ми. А може би най-вече там. Извратения мозък на Карън се 

намираше  навсякъде  по  мен  на  малки  и  по-големи  парчета,  които  за  миг  имах 

чувството, че никога не бих могла да залича. Те се сливаха с червените пръски дори 

и по стената зад мен. Когато обърсах лицето си, доколкото ми беше възможно с 

ръкавите на шлифера, погледнах надясно от мен към земята, задържайки напъна си 

да повърна.                                                                 

Трупът на Карън се беше строполил в локва от кръв и всякакви други работи, дори 

парченца кост от черепа й,  които различих при по-внимателно вглеждане,  което 

дори  не  знам  защо  направих.                                         

Когато  потърсих  с  очи  Джанет,  я  намерих  от  ляво  на  мен,  на  няколко  метра 

разстояние и повръщаща.                                                                                          

Въздъхнах и се свлякох безсилно на земята, като седнах по турски и опрях гръб към 

стената на криптата така, както си бях, до трупа на злата вещица от запада.
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VIII

Докато стомахът на Джанет се успокои, аз се погрижих за трупоизгарянето, което за 

щастие не привлече публика – хубавото на нощ като Хелоуин е, че странните неща 

стават нещо нормално и хората не им обръщат особено внимание, мислейки си за 

специални  ефекти.  А  и  сега  не  се  очакваше  да  има  хора  наоколо,  всички  се 

намираха към централната част на града и празнуваха там. Федералните и местните 

куки  също  трябваше  да  са  там  и  да  следят  за  своя  Подпалвач. 

Всичко  това  просто  бяха  щастливи  обстоятелства,  позволяващи  ми  да  си  върша 

работата. 

Винаги в колата си имах багажна чанта с принадлежности за случаи като този и с 

допълнителни оръжия. Бях оставила тази чанта до дърветата в началото на вечерта. 

Сега бях взела от нея напалм и горелка, с помощта на които труповете изгоряха 

сравнително бързо.  Трябваше да ги подклаждам, докато от тях не остане пепел. 

После трябваше да събера останките и да ги прибера в колата, за да се отърва от 

тях  щом изляза  от  града.  По  лесно  беше да  изнасям  пепел,  отколкото  истински 

трупове. Не че очаквах обиск не колата ми, но… все пак.                                     

Когато приключих с всичко, открих Джанет седнала в основата на мраморния ангел, 

близо до гроба на мъжа си, но по някаква причина беше решила да не отиде на 

самия него. Седнах до нея. За миг поседяхме смълчани.                               

- Ако можех, бих я убила още веднъж – каза тя мрачно.                        

- Да, имаш подкрепата ми по този въпрос – отвърнах с еднаква на нейната мрачност. 

– Но във всеки случай, това няма да върне назад вече стореното.                              

- Знам това. – Тя въздъхна и сведе глава, опирайки чело на сключените си ръце. – 

Боже, толкова ми липсва. Всеки ден, всяка минута и всяка секунда. Как се живее 

така?

Въпросът  увисна  във  въздуха.  Какво  можех  да  й  кажа?  Нима  ми  бе  толкова 

непознато?  Всъщност, не,  можех  да  разбера  за  какво  говори.  Всеки  човек  има 

някаква  загуба  в  живота  си.                                     

- Помисли какво би искал той за теб – казах накрая неволно. Нямах намерение да 

казвам  това,  защото  то  винаги  звучи  банално.  Докато  човек  не  вникнеше  в 

значението му. – Представи си какво би ти казал. Ако той те е обичал така, както ти 

си го обичала, нима би желал да продължиш да страдаш заради него? Представи си 

го на твое място. Ти си, да кажем, една мъртва, вече несъществуваща жена, обаче 

можеш да го видиш отнякъде и той не понася загубата ти. Също както ти в момента 

не понасяш неговата. Нима това не би разбило сърцето ти? Нима не би искала той да 

открие  път  към  щастието  и  към  живота?                                .
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Защо по дяволите й говорех за неща, които аз самата не бях склонна да приложа 

спрямо себе си? А, да, отстрани винаги е по-лесно.                            .

-  Исках  да  го  видя  за  последно  –  каза  тя  след  кратка  пауза.  –  Исках  да  се 

сбогуваме… Как да продължа напред, ако не се сбогуваме? Защо ни бе отнет поне 

този шанс, защо светът е толкова несправедлив? Вярвах… вярвах, че тази вечер ще 

го  видя.                                                           

Тя не надигаше глава, но по тонът на гласа й осъзнах, че плаче. Замислих се. Ако в 

момента се намирах в Ривър Фолс, щях ли да се видя със семейството си? Щеше ли 

да бъде редно да се видим, след като всеки от нас е продължил в различна посока? 

- Джен… - чу се глас наблизо и Джанет рязко надигна глава и застина. Обърнах 

глава напред, проследявайки погледа й.                                             

Няколко метра напред, над единия гроб кръжеше полупрозрачната фигура на млад 

мъж с тъмна чуплива коса и очи, изпълнени с такава обич, че дори за страничен 

наблюдател, незасегнат от случващото се като мен това беше страховита гледка. 

Страховита в онзи смисъл, който те кара да се преклониш и да почиташ силата на 

любовта. 

Тайлър Андерсън беше открил начин да се върне при своята жена за един последен 

път, без да е бил призован или да е останал на земята като неспокоен дух. Той беше 

усетил  нуждата  на  Джанет  да  го  види,  беше  преборил  земните  и  извънземните 

закони на равновесието и беше използвал тази малка пролука, полунощ на Самхейн, 

когато границата  между света на живите и този на мъртвите е най-тънка,  за да 

дойде  за  едно  последно  сбогом.                                        

Би трябвало да се чувствам неспокойно – като Ловец на Мрак, намиращ се срещу 

нещо свръхестествено.  Но ако вселената можеше да намери едно изключение от 

своите  закони  и  да  позволи  на  мъртвите  да  установят  своя  контакт  за  някакви 

съкровени минути един ден в годината, коя бях аз, по дяволите, за да се инатя. 

Докато течаха моите разсъждения, Джанет беше отишла до своя изгубен съпруг и 

двамата си разменяха думи, които аз не чувах, думи, които не бяха предназначени 

за моите уши, тъй като това са съкровените излияния, идващи право от сърцето, 

споделени между двама влюбени, които се сбогуват един с друг.                     

Беше достатъчно тежко да се гледа отстрани, болката, която всеки от тях излъчваше 

с поглед, жест, с цялото си същество. За първи път в живота си виждах дух, който 

плаче  и  това  ми  изглеждаше  едновременно  толкова  неправилно  и  толкова 

нормално. 

Не мисля, че познавах такава любов като тази между Тайлър и Джанет. Но да знаеш, 

че такова нещо действително съществува и е възможно… това би могло да накара 

човек да повярва в съществуването на чудеса. И кой каза, че обикновените хора са 

слаби  спрямо  свръхестествените  същества,  че  не  могат  да  се  сравняват  с  тях, 
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понеже не притежават специални сили или магия? Нима хората не владееха своя 

собствена магия в способността си да дават и да получават обич?



Нажеженият Хелоуин

ЕПИЛОГ

Бях  събрала  нещата  си  и  се  канех  вече  да  заминавам.  Изнасях  чантите  си  към 

колата, бях оставила в самия апартамент скрити парите за хазяйката и щях да й 

пиша, че ключовете й са у съседа, тъй като нямаше как да я видя лично в шест часа 

сутринта, не само защото не исках да я будя, а и защото беше на другия край на 

града. С буденето на съседа нямах особени угризения, тъй като знаех, че по цяла 

вечер играе на плейстейшъна си. Разбира се, оставяйки му ключа, се бях постарала 

ако му хрумнат разни идеи да не успее да намери парите,  които бяха на много 

специално  скришно  място.  Място,  което  щях  да  съобщя  само  на  хазяйката.  С 

вълненията  тези  дни  последното,  което  ми  беше  наум  бе  да  се  занимавам  с 

оправянето на наема, особено след като не знаех дали ще оцелея до сутринта на 

първи ноември. Трябваше да предплатя, но… както казах, не ми бе на дневен ред. 

А и да не говоря, че все пак изпълних намеренията си за патрулирането из града и 

то не се оказа съвсем безсмислено. И все пак като изключим вампира, който тъкмо 

се канеше да си пийне от кръвта на едно доста младо момиче, когато му отрязах 

главата с  мачетето си,  нещата бяха спокойни.                                

Вече слагах последната чанта в багажника на Доджа, когато изведнъж по улицата се 

зададе  последния  човек,  който  очаквах  да  видя  тази  вечер  –  Джанет.  Когато 

наближи  към  мен  очаквах  да  видя  следи  от  още  сълзи  и  страдание,  но  тя 

изглеждаше странно омиротворена.                                           

- Здрасти – каза тя и аз й кимнах предпазливо, чудейки се какво я е довело насам. – 

Мислех си… нали знаеш, имам нужда от някакво ново начало. Хората започват с 

ново хоби, смяна на работа и такива неща. Но… някак си… след всичко случило се…

Личеше,  че не  й  е  съвсем лесно  да  каже това,  което  иска,  което  ме  накара  да 

застана още повече нащрек. Но все пак й кимнах окуражително.        .       

-  Да?  –  подканих я.                                                      .

- Ами… след всичко случило се си мислех, че не мога да продължа така живота си. 

Имам предвид, да се правя, че не съществуват свръхестествените същества и така 

нататък.  Знам, че ще прозвучи грандомански, но ми се иска да мога да направя 

някаква разлика за света… - тя се смути за момент и пак се позапъна – Впрочем… 

извинявай за нещата, които ти казах при първата ни среща. Че си луда, с комплекс 

на супер герой и така нататък. Мисля, че сега те разбирам далеч по-добре и… - тя 

избъбри последното изречение наведнъж, изчервявайки се леко – Ами, и аз искам да 

43



бъда Ловец!                                                                                   . 

Уау. На това му се вика гръм от ясно небе!                                                

Поклатих глава с лека усмивка и затворих багажника. След това отидох до предната 

част на колата и отворих вратата. Седнах на шофьорското място и точно, когато 

Джанет  притеснено  каза:                                              .

-  Ама,  хей,  чакай,  така  ли  ще  си  тръгнеш?  Без  нищо  да  кажеш  по  въпроса?

Аз  извадих  от  жабката  странично  на  таблото  една  визитка  и  й  я  подадох. 

- Звънни на този номер. Кажи, че те е изпратила Беатрис Сен Клер и се интересуваш 

от занаята. На гърба на визитката е изписан текст, който представлява клетвата на 

Ловците, ще трябва да го кажеш, за да разберат, че това не е някакъв капан, един 

вид като парола. И помни две неща – първо, в никакъв случай не губи визитката, не 

я показвай на никого, наизусти текста и я изгори. Не я унищожавай по друг начин, а 

задължително я изгори. И второ, но не и второ по важност, на всяка цена обмисли 

добре решението си да се обвържеш с подобна институция,  за да не съжаляваш 

после. – След тази сериозна, дори малко строго изнесена реч се усмихнах леко и й 

смигнах. – Нали знаеш, винаги можеш да се запишеш на шивашки курс или друга 

подобна простотия.                                                                     

Тя  се  усмихна  широко  и,  прибирайки  внимателно  визитката  в  чантата  си  каза:

- Благодаря ти. Може би пак ще се видим някой ден.                             . 

- Може би – отвърнах аз и затворих вратата. - Пази си гърба..                                  .  

Запалих двигателя и Доджа се събуди за живот. Превключих скоростта и потеглих 

напред.                                                                             

Не знаех какво ще е следващото ми приключение, но знаех, че поне със сигурност 

ми предстоят няколко спокойни часа. Щях дори да отбия някъде, когато се отдалеча 

достатъчно, и най-накрая да се наспя като хората, можех дори да наема мотелска 

стая. Е, естествено, след като се отърва от пепелта на вещиците и трупа на вампира, 

който нямах възможност да изгоря.                                                            

Кой знае, можех този път да се реша и най-накрая да си взема почивка за два дни, 

да отида на някое интересно място, да си хвана временно гадже… До момента, в 

който не изскочи поредното чудовище, но, ех, шанс.                                        

Изгревът  започваше  бавно  да  разпростира  своята  светлина  над  малкото  градче, 

чиито предели напусках.  Пуснах любимия си смесен диск и се отпуснах назад в 

седалката. 

Край


