
Невидимостта е прекрасен съюзник, 
за да наблюдаваш света, без никой да те безпокои. 
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Първия път, когато стана невидима, Валентина Рейес се криеше 
в шкафа с почистващи препарати на училището. Тогава беше на 
девет години и се бе пъхнала там смъртно уплашена, молейки се 
преследвачът ѝ да подмине, без да я види.

Нямаше голяма вероятност това да се случи. Шкафът беше ма-
лък и претъпкан с вехтории. Отчаяно се опита да се свие в един 
ъгъл, съзнавайки, че Кевин Рамирес ще я открие веднага щом от-
вори вратата. 

Дочу стъпките и гласовете на Кевин и приятелите му в коридора:
– Откъде мина? 
– Виждате ли я? Виждате ли я? 
– Погледни там вътре, Кевин.
Стъпките се приближиха. Ужасена, Тина простена. Вратата ряз-

ко се отвори и тя примижа и закри лицето си с ръце, сякаш би 
могла да избяга от осветяващия я цялата сноп светлина.

Настана кратка тишина. Тина не проговори, нито помръдна, 
трепереща пред изправилия се срещу нея в цял ръст Кевин. И то-
гава гласът му прозвуча като биволско пръхтене:

– Няма я бе, братлета.
– Как? Как така я няма?
Над рамото на Кевин се подаде друга глава и Тина, която бе-

ше свалила ръце от лицето си, срещна свирепите и разочаровани 
погледи на двете момчета, но за нейна изненада, те не обърнаха 
внимание на присъствието ѝ и затръшнаха с яростно ръмжене 
вратата на шкафа.

Без да може да повярва все още, Тина чу насред шумното тупте-
не на сърцето си как стъпките и гласовете на момчетата се отдале-
чават надолу по коридора:

– Е... само е една сополанка.
– Да, но ако после започне да ни порти?
– Тая ли? – изсмя се Кевин. – Не видя ли, че напълни гащите от 

страх.
Тина пое дълбоко въздух и още не можеше да повярва на късме-

та си. Не я видяха. Не я видяха!
Реши, че има невероятен късмет или бе станало чудо може би, 

макар да не вярваше прекалено много в чудеса. Майка ѝ Камила 
често казваше, че чудеса наистина има, но винаги се случват на 
другите. Никога на хора като тях.
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Тогава Тина не обърна голямо внимание на станалото. Беше не-
вредима и това бе най-важното.

Запита се дали ще успее да избегне Кевин през оставащите само 
две седмици до края на учебната година. Не бяха в един клас. До-
колкото знаеше, той беше в шести. С малко късмет това щеше да е 
последната му година в училището и Тина нямаше да трябва да се 
притеснява, че ще го срещне пак.

Всъщност до същия този следобед Кевин Рамирес нямаше ни-
каква представа за нейното съществуване. За него и приятелите 
му Тина беше само едно от момичетата от четвърти. Прекалено 
незначителна, за да се загледат в нея.

Ала беше приятелка на Ракел Серано.
Както всичко в живота ѝ, и тази дружба бе започнала случайно. 

Предната година учителката ги бе сложила да седят на един чин в 
първия учебен час поради някаква причина, която Тина вече беше 
забравила. През първите седмици почти не бяха разменили и ду-
ма. Външно изглеждаха много различни. Мургавата кожа на Тина 
беше пълна противоположност на бледото и осеяно с лунички ли-
це на съученичката ѝ, обрамчено със ситно къдрава червенокоса 
грива. Освен това Ракел беше висока и слаба, с дълги и непохватни 
крайници, докато Тина имаше кръгло лице, права тъмна коса, бе-
ше дребничка и имаше определено латиноамерикански вид. Ако 
не бяха очите ѝ с цвят на лешник, наследени вероятно от баща ѝ, 
щеше да изглежда като малък клонинг на майка си.

Двете момичета бяха уверени, че няма какво много да си кажат 
една на друга. С времето привикнаха с взаимната си близост и за-
почнаха заедно да прекарват междучасията и да изминават част от 
пътя към вкъщи на излизане от училище.

Следващата година се потърсиха в класната стая с намерение да 
седнат една до друга.

Не се виждаха в края на седмицата и през ваканциите, така че 
Тина не знаеше подробности за живота и семейството на прия-
телката си. Ракел не говореше много за себе си, но и не задаваше 
въпроси. Вероятно и двете знаеха прекрасно какво представляват 
една за друга – подкрепа и близост в едно напълно неразбирае-
мо обкръжение, което често надхвърляше способността им да го 
осъзнават.

По това време всеки, който някога ги беше забелязвал, щеше да 
е свикнал с мисълта, че са неразделни. Ала случаят с Кевин и при-
ятелите му, които се смятаха далеч над децата от четвърти, не беше 
такъв. За тях Ракел не съществуваше... докато един следобед в на-
чалото на януари не я срещнаха с Тина в бакалничката.
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Двете момичета си тръгваха от училище и говореха за прекар-
ването си през коледната ваканция. Тина нямаше много за разказ-
ване, но Ракел, която беше изоставила обичайната си сдържаност, 
оживено ѝ описваше как с родителите си прекарала няколко дни в 
селото на баба си и дядо си.

– Отдавна не бях виждала братовчедите си! – продължи. – Всич-
ки заедно отпразнувахме рождения ми ден.

Тина мълчеше. Беше прекарала Коледа с майка си, която бе един-
ственото ѝ семейство. Ако ѝ беше останал някой и друг роднина, 
трябваше да го търси в Колумбия, откъдето Камила бе пристигна-
ла преди десет години. Колкото до баща си, дори не знаеше как 
се казва. Единствено, че е испанец и ги изоставил и двете, когато 
Тина била бебе, макар Камила да беше емигрирала в Испания само 
за да бъде с него. 

– Жалко, че те нямаше – каза Ракел, а Тина я погледна с изнена-
да. – Така е! Хайде да го отпразнуваме заедно с някакви лакомства!

– Не знам... – отговори колебливо, докато приятелката ѝ я тегле-
ше към магазинчето пред училището.

Тина не влизаше често там, освен ако не идваше с майка си, която 
също не го посещаваше редовно. Дори тогава се беше научила да 
избягва нарочно рафтовете с лакомствата, защото знаеше, че не мо-
гат да си позволят да харчат парите си за „глупости“, както казваше 
Камила. Опита се да го обясни на Ракел, но приятелката ѝ вече беше 
успяла да стигне до щанда, промъквайки се покрай Кевин и един 
от приятелите му, които разглеждаха списанията за мъже и правеха 
неприлични коментари по адрес на заснетите в тях манекенки. 

– Извинете – каза Ракел на собственика.
Господин Дамян не обърна внимание. Гледаше двете по-големи 

момчета.
– Свършихте ли вече? – изръмжа. – Ако няма да купувате, може-

те да се изпарявате оттук. 
Тина използва момента, за да стигне до Ракел, и ѝ прошушна:
– Хайде, Ракел, нямам пари.
– Но аз имам! – възкликна весело приятелката ѝ. Извади от джо-

ба си двайсет евро и добави: – Каня те на вкусотии!
Тина силно се изненада. Никога не беше държала в ръце банк-

нота като тази, а възможността майка ѝ да ѝ даде двайсет евро, 
за да ги похарчи за лакомства, не ѝ беше минавала през ума и в 
най-дръзките ѝ мечти. Обърна се инстинктивно да погледне мом-
четата и откри нещо, което разпали всичките ѝ опасения.

Кевин, който се готвеше да отвърне на господин Дамян, замлъкна, 
вперил очи в банкнотата у Ракел, с обезпокоителен израз на лицето.
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– Не ме ли чухте? – настоя магазинерът. – Марш оттук!
Момчето се усмихна като акула.
– Както кажете, мистър – отвърна подигравателно.
Тина се стресна, докато приятелката ѝ, без да забелязва каквото 

ѝ да е, посочи сладките, които искаше да купи.
– Виж, с къпини са! На теб кои ти харесват повече – червените 

или черните?
– Не знам, никога не съм ги опитвала.
– Така ли? А, този въпрос трябва да се разреши!
Тина се опита да се противопостави, но Ракел настоя и каза, че 

парите ѝ ги е дала баба ѝ точно за да покани приятелките си за 
рождения си ден.

Скоро забрави за Кевин и зловещия му поглед. И сякаш в това се 
състоеше въпросът – лесно се освободи от мисълта за него, защото 
сметна, че ще е достатъчно да стои далеч, за да няма проблеми с него.

И все пак по причина, която ѝ убягваше, от деня със споделени-
те лакомства отношенията ѝ с Ракел постепенно се охлаждаха. Тя 
го отдаде отначало на няколкодневното отсъствие на приятелката 
ѝ заради грип или нещо подобно. Когато се върна, Тина забеляза, 
че е бледа и по-сдържана от обикновено, но помисли, че се дължи 
на непълното ѝ оздравяване.

Ала Ракел се държеше все по-студено с нея и с всички останали. 
Тина я попита дори дали не ѝ се сърди, но Ракел отрече и момичето 
не настоя повече.

Когато Кевин Рамирес се появи отново на пътя ѝ, Тина почти не 
поддържаше връзка с Ракел. Само седяха на един и същи чин. До-
ри не си тръгваха заедно към къщи. Ракел започна да остава след 
училище в библиотеката, за да пише домашните си. Казваше, че 
така се съсредоточава по-добре.

Тина не спираше да се пита защо една добра ученичка трябва да 
остава в библиотеката след училище. И нещата продължиха така 
до деня, в който се сблъска с истината по най-неприятния възмо-
жен начин.

Този ден се върна в училище след часовете, когато осъзна, че без 
да иска, е отнесла със себе си един учебник на Ракел. Когато стигна 
до сградата, я потърси в библиотеката, за да ѝ го върне, но не я 
намери. Тина вече се накани да излиза, когато внезапно дочу гласа 
на приятелката си от един от коридорите. Побърза да завие, за да 
стигне до нея.

В този момент се вцепени от страх.
Там стоеше Кевин Рамирес с двама приятели. Бяха притиснали 

Ракел до стената. Момичето плачеше много изплашено.
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– Кълна ви се, че нямам повече... моля ви се, оставете ме на 
мира – умоляваше ги.

Момчетата ѝ се изсмяха жестоко.
– Не ти вярвам – отвърна презрително Кевин. – Или даваш па-

рите, малката, или ти се пише лошо. Искаш ли да видиш какво ще 
стане, ако ме ядосаш?

– Но... нямам повече – изхълца Ракел. – Майка ми вече знае, че 
взимам пари, наказа ме...

Точно тогава едно от момчетата видя Тина и възкликна:
– Хей, хей! Тая ни дебне!
Тримата се извърнаха към нея.
– Какво правиш тук, по дяволите? – попита Кевин разярен. 
Момчетата забравиха за малко Ракел и тръгнаха към Тина. Тя 

отстъпи няколко крачки.
– А... аз... а... аз точно си тръгвах – заекна изплашена.
– Никъде няма да ходиш.
Тина се извърна и хукна да бяга надолу по коридора. 
Чу стъпките и виковете на преследващите я момчета и поглед-

на назад, за да види къде са. Тримата я гонеха и ѝ хрумна, че така 
Ракел ще може да избяга. Но се сблъска с друго момче и двамата 
паднаха на земята.

– Ей! – възропта момчето.
– Извинявай, извинявай, извинявай – промълви Тина, докато 

ставаше. – Гонят ме...
– Натам! – прогърмя гласът на Кевин зад нея.
Не се бави повече. Направи две крачки, накуцвайки от болка 

заради сблъсъка, и се спусна да бяга с всички сили. Чу зад гърба си 
гласа на момчето, което беше съборила.

– Ей, чакайте! Спрете! Какво правите? Оставете я на мира!
Тина зави и попадна в задънен коридор. Опита се да отвори вра-

тата на един от кабинетите, но беше заключена. 
И тогава се пъхна в шкафа за почистващи препарати, а след ми-

нути се отърва като по чудо от яростта на Кевин Рамирес.
Когато половин час по-късно излезе, коридорът беше празен. 

Училището – също. Излезе през вратата на оградата точно когато 
портиерът щеше да я заключи.

– Ей, по-полека, малката! – извика мъжът. – Още малко и щеше 
да останеш да спиш тук!

Тина му отправи извинителна усмивка и изхвърча, страхувайки 
се все още, че Кевин и приятелите му я дебнат зад следващия ъгъл.

Но се прибра най-спокойно. Толкова се учуди от късмета си, че поч-
ти не обърна внимание на майка си, която ѝ се скара за закъснението.
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През следващите седмици Тина ходеше на училище предпазли-
во, като правеше всичко възможно да не се засича с Кевин нито в 
двора, нито по коридорите. Късметът ѝ продължаваше да работи, 
а момчето не я забелязваше, нито си правеше труда да я търси. 
Когато срокът свърши, Тина най-после започна да диша спокойно. 
През септември Кевин и приятелите му щяха да отидат в гимнази-
ята и тя нямаше да ги види никога повече в училището си.

От друга страна, и Ракел не се появи повече наоколо. В деня след 
инцидента в шкафа на чистачките Тина с тревога забеляза, че при-
ятелката ѝ не дойде на училище. През първото междучасие се ос-
мели да попита класната дали знае нещо за нея.

– Добре ли е? – попита с тревога. – Да не е болна?
– Доколкото знам, не – отговори ѝ учителката, отправяйки ѝ по-

дозрителен поглед. – Майка ѝ се обади да каже, че е възникнало 
нещо непредвидено вкъщи и трябва да заминат. Май е починала 
баба ѝ.

– О, колко хубаво – изпусна се Тина. – Искам да кажа... – опита 
да се поправи – ... радвам се, че Ракел не е болна... но не се радвам 
за баба ѝ, разбира се, наистина... искам да кажа... – заекна и се из-
черви от срам.

– Каза достатъчно, Тина – прекъсна я класната. – Прекрасно 
разбирам какво искаш да кажеш. Хубаво е, че се тревожиш за здра-
вето на приятелката си, но това не е всичко. Сигурно е много тъж-
на зарази загубата на баба си.

– Разбира се, много тъжна – съгласи се с огнени бузи.
Не попита повече за Ракел.
Дните минаваха. Настъпи краят на учебната година и нейната 

приятелка не дойде на училище, така че не можаха да си вземат 
довиждане. 

Няколко седмици по-късно, през една топла юлска сутрин, я 
срещна с майка ѝ в супермаркета. Приближи се да я поздрави с 
усмивка, но се спря насред път, вцепенена от сериозния израз на 
Ракел. Погледна я за момент нерешително. Стори ѝ се, че е по-бле-
да и по-слаба отпреди. Спомни си, че баба ѝ, която ѝ даваше пари 
за лакомства, беше умряла.

– Здравей – поздрави плахо.
Ракел я изгледа за няколко секунди и отвърна безразлично:
– Здравей.
Тина преглътна и каза:
– Много съжалявам за баба ти.
– За баба ми ли? – повтори изненадано Ракел. – А, да – каза на-

края. – Благодаря.
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Настана напрегнато и неудобно мълчание. Тина искаше да я 
пита дали ще могат да се видят през ваканцията, но Ракел не из-
глеждаше да има желание да говорят, поради което най-после само 
рече:

– Ами, хубаво... след края на лятото ще се видим на училище.
– Няма да се върна в училището след лятото – отвърна Ракел, – 

защото сменихме жилището си.
– В друг град ли ще живееш? – попита изненадано Тина.
– Не – отговори приятелката ѝ с известна сухота, – ще живея в 

друг квартал.
Тина така се смути, че не се сети да поиска телефона ѝ, за да се 

свържат.
– Трябва да тръгвам, чакат ме – каза накрая Ракел, поглеждайки 

косо майка си, която я наблюдаваше намръщена от щанда за зам-
разени храни. – Сбогом.

– Сбогом – отвърна Тина, без да знае какво повече да каже.
– Кое е това момиче? – попита я Камила, когато продължиха пътя 

си заедно.
– Ракел, приятелка от училище.
– А, тази, която ти беше толкова близка, а после не ти се обади 

повече?
– Не е така. Разказа ми, че се преместили и вече не живее в квар-

тала.
– Е, още по-добре. Видя как се държа с тебе, сякаш си никоя. Не 

искам такива приятелки за дъщеря си.
Тина я погледна смаяно. Наистина Ракел се държа студено и ряз-

ко и вътрешно изпита топло чувство на благодарност към майка 
си, че я защитава. 

Дълбоко в душата си обаче усещаше, че нещо не е наред. Прииска 
ѝ се да спомене нещо или поне да размисли върху това, но Камила 
смени темата, моментът отмина и тя не се замисли повече по въп-
роса.

Не видя повече Ракел – нито в супермаркета, нито някъде дру-
гаде. В този момент всички обяснения ѝ се виждаха приемливи – 
смъртта на баба ѝ, смяната на адреса... различни обстоятелства от 
живота. От друга страна, споменът за приятелството им се помра-
чи от странната среща в супермаркета и изпуснатия от майка ѝ 
коментар.

Едва няколко години по-късно, когато стана по-голяма и по-зря-
ла, успя да види събитията от друга гледна точка, четейки между 
редовете. Тогава разбра защо семейството на Ракел напусна толко-
ва бързо квартала в търсене на по-благоприятно място, за да от-
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гледа дъщеря си. Разбра, че това, което беше видяла в училищния 
коридор, не се е случвало само един път, а сигурно се е повтаряло, 
докато някой, вероятно учител, или може би самата Ракел е била 
тревога в отчаян опит да избяга от онзи ад.

Само не можеше да разбере как е могла да бъде толкова сляпа. И 
се запита защо не е видяла – дали защото е била прекалено наивна, 
или защото не е искала да го види.


