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Ела, купи, ела, купи:
грозд от лозето сега откъснат,
нар – сочен, плътен, лъснат,
фурми вземи и островърхи сливи,
и круши рядък сорт, и джанки диви,
трънкосливи, боровинки,
вкуси ги ти, опитай:
грозде френско, цариградско също,
трън кисел, като че пламък го обгръща,
смокини, дето се топят в устата,
и цитруси от юг, от топлината,
за сладост на езика и радост на очите,
ела, купи, ела, купи.*

Кристина Росети, „Гоблинският пазар“

* Част от поемата Goblin Market (1859 г.) от английската поете-
са Кристина Росети (1830 – 1894). – Бел. прев.





I ЧАСТ

КАКВО ЩЯХМЕ ДА ПОЖЪНЕМ





1. 
ЕДНА СЪВСЕМ  

ОБИКНОВЕНА ГРАДИНА

1964 г.

В ЕДНА КЪЩА, на една улица, в един град, дос-
татъчно обикновен във всяко отношение, за да 
надскочи корените си и да стане забележителен, 
живееше момиче на име Катрин Виктория Лънди. 
Имаше брат, шест години по-голям и малко див, 
от онези, които поглеждаха през рамо и виждаха 
там сянката на войната и озъбената ù ненасит-
на паст. Имаше сестра, шест години по-малка 
и леко стеснителна, от онези, които тепърва 
трябваше да решат дали да са свенливи, или сме-
ли, добри или жестоки. Имаше двама родители, 
които я обичаха, и рижо котенце, което мъркаше, 
когато го галеше по гърба, и всичко беше чудесно, 
и всичко беше ужасно.

Досущ като града, в който живееше, в който 
беше родена и в който вече беше започнала да 
усеща, бавно и някак абстрактно, че някой ден 
ще умре, Катрин – никога Кейт, никога Кити, 
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никога друго освен Катрин, разумната Катрин, 
уравновесената Катрин, точна като слънчев 
часовник, който дялка часовете през летните 
следобеди – беше достатъчно обикновена, за да 
стане забележителна, без изобщо да усети. Ако 
някой я притиснеше да сподели, но едва след въз-
ражение, че у нея няма нищо забележително, тя 
можеше да посочи собствения си шести рожден 
ден като повратната точка.

Значи трябва да се върнем малко преди нача-
лото – за да разберем, за да наблюдаваме. Защо 
сме тук в крайна сметка, ако не за това? И така, 
малката Катрин с майка си и нейното издуто 
коремче, кръгло и узряло като хелоуинска тиква, 
напращяло от предстоящата реколта – сестра 
ù, седнала прилежно на масата за пикник, която 
родителите ù са разпънали в задния двор. Има 
торта, малко накривена, покрита с глазура от 
лимонов крем, който ухае едновременно сладко и 
кисело, невероятно съблазнителна и с проблясва-
щи захарни кристалчета. Има подаръци – малка 
купчинка, обвита в пъстроцветна хартия, ос-
танала от други рождени дни и други празници. 
Ето го и брат ù, дванайсетгодишен, вторачил се 
в тортата с пиратски глад, готов да плячкоса 
дълбините ù в секундата, в която получи разре-
шение. Има толкова много неща: хартиени гир-
лянди, усмихнати родители и носещ се отдалеч 
мирис на огньове, горящи по нивите. Има толкова 
много неща, че е лесно да пропуснеш очевидното, 
да пропуснеш онова, което го няма.

А няма други деца. Ето я Катрин, ето го брат ù, 
който някак вече е успял да мацне с крем връхчето 
на носа си, и дотук. И за капак, иззад оградата се 
носи смях – от съседния двор, където са се събрали 
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за весели игри половин дузина деца от училището 
на Катрин. Ако не беше съблазнителната при-
мамка във вид на торта, брат ù отдавна щеше да 
е прескочил оградата, за да се включи в по-голяма-
та, както може да се съди по шума, веселба.

Баща ù, който е директор на местното начал-
но училище, поглежда смръщено към съседния 
двор, но не казва нито дума. Смята, че няма злона-
мереност в съвпадането на двете мероприятия, 
че Катрин, скована от стеснителност, каквато 
често обзема децата на нейната възраст, прос-
то не е успяла да раздаде поканите. Даже беше ви-
дял няколко скъсани през средата и натъпкани в 
кухненския боклук, където купчината яйчени че-
рупки и утайка от кафе не успяваше да ги скрие. 
Смята, че това няма нищо общо с него, нито с 
начина, по който налага дисциплина и ръководи 
учениците си с тежка и непреклонна десница. В 
крайна сметка братът на Катрин беше празну-
вал рождените си дни и на тях бяха идвали негови 
съученици.

(Фактът, че стана директор преди две години 
и че оттогава синът му не иска да празнува рож-
дените си дни, а се задоволява с игри с приятелче-
тата си и със следобед на кино или в лунапарка, 
изобщо не му прави впечатление.)

Майка ù, която е толкова бременна, че светът 
ù едновременно се е стеснил и се е разширил и се 
е превърнал в тунелен атракцион, през който 
трябва да премине, преди да бъде възнаградена с 
бебешки плач и сладката простота на отглежда-
нето на невръстно дете, на невинно отроче, ко-
ето няма скоро да сподели изпитанията и горес-
тите на по-големите деца, има по-добра предста-
ва за това как се отразява работата на съпруга 
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ù върху приятелствата на дъщеря им. Тя помни 
сладко усмихнати дечица с лепкави пръстчета, 
които обикалят наоколо и се тълпят; помни Кат-
рин, която не е нито начело, нито най-отзад, а 
някъде в удобната и незабележима среда. Помни и 
кога същите дечица спряха да се отбиват.

(Помни, но има цяло домакинство на главата и 
бебе, което да износи, и по някакъв начин обажда-
нията до майките и намирането на заобиколни 
пътечки към изграждането на дружба никога не 
са били сред приоритетите ù до такава степен, 
че да я подтикнат към действие. Денонощието 
все пак има ограничен брой часове.)

Годината е 1962-ра. Катрин е на шест годи-
ни, две години след като звънецът на вратата е 
спрял да звъни заради нея и две години, преди да се 
отвори вратата, която сме дошли да видим. Тук 
има избор, надвиснал е като тежък дим в есенния 
въздух. Тя може да поплаче за приятелите, които 
няма, да скърби за игрите, които не играе, а може 
и да се откаже от тях. Може да бъде от онези мо-
мичета, на които не са им нужни други хора, за 
да бъдат щастливи, от онези момичета, които 
се усмихват като възрастни и са си самодоста-
тъчни. Може да бъде удовлетворена.

– Духни свещичките, Катрин – подканва я баща 
ù и тя го прави и е щастлива. Щастлива е.

Ето, не беше толкова трудно, а беше важно. С 
дреболиите често е така. Едно камъче на пътя 
може да остане незабелязано, докато не се забие в 
копитото на коня, а тогава, ах, тогава каква беля 
може да стане. Това беше камъче; ето тук започ-
на бавният и каменист процес на промяна.

Катрин завърши празненството за рождения 
си ден с усмивка на лицето и с аромат на лимоно-



В небивал сън 13

ва глазура по пръстите, с вкуса на захарта по тях. 
Вече разбираше, че няма да дойдат други деца, че 
те винаги ще си останат гласове без образ от 
другата страна на оградата, които отказват да 
ù отворят вратата, отказват да я пуснат вът-
ре. Разбираше, че поради някаква причина е била 
отхвърлена от тяхната общност и няма да бъде 
приета отново, освен ако нещо фундаментално 
в света не решеше да се промени из основи, да се 
разшири, да я прероди в някого, от когото биха се 
заинтересували.

Само че тя не искаше да бъде някой, от когото 
биха се интересували. Не искаше да бъде Кейт или 
Кити, нито дори Кат – все съвършено чудесни, 
уместни имена за съвършено чудесни, уместни 
хора. Хора, като които от шестгодишна вече зна-
еше, че не желае да бъде. Тя беше Катрин Лънди. 
Семейството ù я обичаше като Катрин Лънди. 
Ако децата в съседния двор или на площадката не 
можеха да приемат този факт и да я обичат по 
същия начин, тя нямаше намерение да се променя 
заради тях.

Ако това ви изглежда необикновено зряло за 
дете на шест години, така е и не е така. Децата 
са способни да схващат сложни идеи много преди 
повечето хора да им го признаят, омотавайки ги 
в успокояваща обвивка от безсмислици и лишена 
от логика логика. Да си дете, означава да си гост 
от друг свят, който се придвижва с усилие из бла-
тото на странните правила на настоящия, къ-
дето горе винаги е горе дори когато би било по-
логично да е долу, отзад или отстрани. И все пак 
децата виждат функционалността на скръбта 
и разбират сложността на родителската любов 
без колебание. Намират пътя си. Те правят изво-
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ди. Кат рин си беше направила извода – когато дру-
гите деца я наричаха снобарка или гаднярка, заде-
то не им позволяваше да я наричат с галени име-
на, когато ù бяха казали, че няма да играят с нея, 
защото баща ù е шефът на техните учителки и 
тя някой ден ще стане доносница, само чакай, и 
ще видиш – че те няма да променят мнението си 
за нея.

Също така Катрин беше в много отношения 
забележително дете. Всички деца са забележи-
телни: няма две, които да са излети по един ка-
лъп. Просто за някои деца забележителността 
се проявява под формата на умение да намерят 
най-близката кална локва, без някой да ги насочва 
натам, дори да не е валяло от месец, че и повече, 
или в способността им да крещят с децибели, кои-
то карат съседските прилепи да губят контрол и 
да се блъскат в кухненските прозорци. Забележи-
телността на Катрин беше приела формата на 
тиха самоувереност, на убеждението, че ако след-
ва правилата, ще успее да намери пътя си през ла-
биринта, да премине лесно през всяка буря.

Не беше от онези, които търсят приключения, 
не, но беше достатъчно добре запозната с форми-
те, които биха могли да приемат те. Скоро след 
рождения ден, на който беше духнала свещички-
те и беше направила своите избори, тя откри 
чистата наслада от четенето за удоволствие 
и човек рядко – даже никога – можеше да я види 
без книга в ръка. Дори и насън често можеше да 
я завариш стиснала томче в нежната си ръчица, 
обвила здраво пръсти около гръбчето, сякаш се 
бои да не се събуди в свят, където всички книги са 
забравени и изчезнали, а тази в ръката ù е послед-
ната, с която трябва да се задоволи.
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Както правят книжните плъхчета, тя но-
сеше книгите си по дърветата и покрай брего-
вете на бълбукащи поточета, лъкатушейки по 
хлъзгавите брегове с онази грациозност, присъ-
ща само на книголюбците, защитаващи своите 
съкровища. Чрез думите по страниците тя се 
спускаше с Алиса в заешките дупки, озоваваше 
се с Дороти във вихрушките, разрешаваше загад-
ки заедно с Трикси Белдън и Нанси Дрю, летеше 
с Питър до Небивалата земя и се отправяше на 
чудни пътешествия до Планетата на гъбите*. 
Семейството ù беше сравнително заможно и 
книги не липсваха, дали от книжарниците, или 
от библиотеката, която, изглежда, не налагаше 
никакви ограничения.

Изнизаха се две години, страница по страни-
ца. Ако беше нечия друга дъщеря, Катрин можеше 
да се окаже жертва на жестоки шегички от стра-
на на връстниците си, да бъде наричана „подмаз-
вачка“ или дори с новопоявилата се и затова все 
още жестока дума „нърд“. Само че баща ù беше 
директорът, а останалите деца добре разбираха, 
че мястото за жестокости е извън полезрение-
то му: най-лошите думи, с които я бяха наричали, 
бяха „даскалското пале“, които тя приемаше не 
като обида, а по-скоро като изтъкване на факт. 
Тя беше Катрин, беше даскалско пале и когато по-
раснеше, щеше да стане библиотекарка, защото 
не можеше да си представи, че може да има про-
фесия, която да е свързана само с книги, а тя да не 
иска да я работи.

* Препратка към детския научнофантастичен роман „Прекрас-
ният полет до Планетата на гъбите“ (The Wonderful Flight to 
Mushroom Planet) (1954 г.) от канадско-американската писател-
ка Елинор Камерън (1912 – 1996). – Бел. ред.
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Никой никога не я питаше дали е щастлива. 
Беше съвсем очевидно, че е така, че е направила 
своя избор и се е насочила в определени посоки 
още преди да е осъзнала напълно какви са те, и 
макар на майка ù понякога да ù се искаше Катрин 
да си има приятели – или да се интересува повече 
от бебета, отколкото от книги, понеже нямаше 
да е лошо да има кой да ù помага в домакинство-
то – никога не ù каза нищо. Обичаше дъщерята, 
която си имаше, с всичките ù книги, гальовна-
та ù странност и строгото ù придържане към 
правилата. Катрин не беше самотна. Само това 
имаше значение.

(Баща ù, следва да се отбележи, не искаше нищо 
за дъщеря си, защото не виждаше нищо странно 
в начина, по който сама се извайваше между крех-
ките стени на възпитанието си. Брат ù играеше 
бейзбол в детската лига и разменяше картички 
с бейзболисти; по-малката ù сестра говореше, 
ходеше и правеше всички останали неща, които 
се очакват от бебетата, навлизащи в детство-
то. Катрин беше тиха, послушна, ученолюбива 
и скромна. Катрин не се замесваше с грешната 
тълпа, не си късаше рокличките, не си цапаше 
обувките. Фактът, че Катрин всъщност не се за-
месва с никаква тълпа, сякаш му убягваше, нати-
кан в дебрите на съзнанието му заедно с всички 
останали неща, за които не желаеше да мисли. А 
те бяха изненадващо много. Както всички въз-
растни, и той си имаше своите тайни.)

На осем години Катрин Лънди вече беше начер-
тала маршрута на целия си живот. Ако някой я 
накараше, можеше да нарисува карта: дългите 
магистрали на образованието, меките долини 
на улягането. Тя приемаше, по своя практичен 
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начин, че един ден ще се появи и някакъв съпруг, 
призован от ефира като неизбежен крайъгълен 
камък, а тя ще работи в библиотеката, докато 
той се труди на друго, също толкова благоразум-
но място, и двамата ще си имат свои деца, защо-
то така е уреден светът. От децата се раждат 
възрастни, които раждат децата, сега и завина-
ги, во веки веков, амин. Тя не бързаше да достигне 
тези ужасяващи висини на живота на възрастни-
те – приемаше, че те ще настъпят някъде след 
осми клас, което сякаш беше достатъчно далеч 
във времето, и освен това щяха да се случват в 
двора на гимназията, където баща ù нямаше ни-
каква власт.

Нямаше точна представа какво следва да се 
прави с един съпруг, но беше почти сигурна, че 
баща ù не би желал да е там, когато тя започне-
ше да го прави, понеже понякога пускаше злобни 
коментари на масата за вечеря по адрес на моми-
четата, които си играеха с момчета, неизменно 
следвани от усмивка и забележка от рода на: „Но 
ти никога не би постъпила така, нали, Катрин?“.

Беше го уверявала отново и отново, че не би, 
макар логиката да сочеше, че един ден ще постъ-
пи точно така – та нали момчетата ставаха 
съп рузи и нормалните жени имаха съпрузи, а той 
искаше тя да е нормална жена, когато порасне. 
Родителите лъжат децата, когато сметнат за 
необходимо или когато преценят, че това може 
някак да подобри дадена ситуация. Логично беше 
и децата да лъжат родителите по същия начин.

Ето това беше Катрин Лънди: красива, търпе-
лива и практична. Не самотна, защото на прак-
тика никога не беше допускала живот, в който да 
не е сама. Необщителна, но не мрачна, а някъде 
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по средата, с радост отговаряше, когато я заго-
варяха, но и с радост си действаше, без да говори, 
скътала мислите си на сигурно място. Беше обик-
новена. Беше забележителна.

От такива банални противоречия се раждат 
оръжията. Катрин Лънди влезе в света. Това беше 
съвсем достатъчно, за да задвижи всичко.



2.
КОГА ЕДНА ВРАТА НЕ Е ВРАТА?

УчИЛИЩНИЯТ ЗВЪНЕЦ заби пронизително и при-
повдигнато из цялото училище и на двора, врати-
те на класните стаи се отвориха с трясък в еуфо-
рично съзвучие и оттам заизвираха учениците, 
стиснали раници и удостоверения за завършване 
в ръка, хукнали към изходите, сякаш се бояха, че ня-
кой може да отмени лятото, ако се забавят твър-
де много. Учителите, които обикновено правеха 
забележки за тичането по коридорите, ги наблю-
даваха снизходително как си тръгват. Може би 
някои си спомняха своите училищни дни, своите 
златни следобеди, в които лятото се простираше 
пред тях като цяла вечност от възможности; а 
някои може би бяха капнали от умора. Беше дълга 
учебна година. Очакваха с нетърпение ваканция-
та точно колкото и децата.

В някои от класните стаи обаче учителите 
чакаха учениците, които не бяха хукнали към 
вратата. Онези, които не можеха заради шините 
на краката си или бастуните в ръцете си, на кои-
то има трябваше повече време, за да изминат съ-


