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Първо чу шумното дишане. След това трополенето. 
Млад мъж, гол до кръста, с тесни шорти, се спускаше 
по стръмния баир. Тя се изправи до седнало положение 
и примижа. Тъкмо си помисли да помоли за помощ или 
да издърпа количката от пътя, за да не се блъсне в нея, 
когато той рязко се обърна и започна да тича нагоре по 
баира. На върха пак се завъртя и тръгна полека надолу. 

После пак потегли нагоре. 
Друг мъж се показа на върха на баира. Той също 

беше в тренировъчен екип, но не поддържаше същото 
темпо. Дори напротив – стоеше и се взираше в телефо-
на си. „Телефон – радостно си помисли Лена, – мога да 
помоля да го ползвам.“ Той остана да стои на върха, 
докато момчето с шортите се изкачи още веднъж. Из-
глеждаше изморително. 

На слизане младият мъж съсредоточено се взираше 
в часовника си. 

Тогава тя видя кой е. 
Торсът му беше златисто-кафяв и потта се стича-

ше по мускулите на корема му. Шортите му стигаха до 
средата на бедрото. Еластичната материя подчертава-
ше всяко най-малко детайлче на кожата. Светлата коса 
се беше начупила от влагата и беше прибрана назад с 
плетена лента. Отдолу се подаваха морскосините очи. 
Усмихна се и º намигна малко надменно, след което от-
ново посвети вниманието си на часовника. 

– Здравей, Кале – тя се изправи, изтупвайки борови-
те игли от шортите. 

Той пак вдигна поглед. 
– Боже, Лена, ти ли си? Извинявай! Не те видях!
Тя доволно установи, че зачервеното му от трени-

ровката лице стана една идея по-розово. На кого си ми-
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слеше, че намига? Така ли се запознаваше с непознати? 
Вероятно. Когато всички те зяпат непрекъснато, трябва 
да отвръщаш по някакъв начин. Опита се да не се радва 
прекалено, че си е спомнил как се казва. Това нищо не 
значеше. Престолонаследниците сигурно бяха обучени 
да помнят имена. 

– Какво правиш толкова навътре в гората? Тичаш 
ли? И ти ли тренираш катерене на баири? 

Думите излизаха като водопад от него. Притеснен 
ли беше? Лена само поклати глава, преди той да про-
дължи:

– Това е най-добрият баир в града и никога няма хора 
тук. Така че не го издавай. Но… ти си навън с количка – 
каза той и я посочи с глава.

– Да. Или по-точно бях с нея. Спука º се гумата и 
е невъзможно да я преместя. Трябваше да стигнем до 
Улеволссетер и следвахме синята маркировка. Но из-
губих пътя, количката се счупи, падна ми батерията, а 
мама ни чака… Та, затова сме тук – тя се опита да се 
усмихне, но за свой ужас установи, че лицето º се из-
криви в трепереща гримаса. 

О, не. Не биваше да започва да плаче!
– Ако искаш да стигнеш до Улеволссетер с количка, 

трябва да следваш пътеката. В никакъв случай не оти-
вай към летния маршрут – Кале клекна до Теодор и му 
се изплези. 

Тео щастливо изквича в отговор. 
– Какво имаш предвид? 
– Червеното означава зима, синьото означава лято. 

Синьото означава неравна местност, червеното е пъ-
тека. Не можеш да буташ количката по сините учас-
тъци… Ти не си нова само в училище, ти си нова и в 
Осло – установи той и се изправи. 

Тя кимна, благодарна, че не трябва да отговаря с 



21

думи. Бучката в гърлото беше блокирала всички звуци. 
– Да, да, като цяло има прекалено много хора на Уле-

волссетер. Същото важи и за Согнсван. Всъщност Бон-
терн е правилното място. Там водата е много по-хубава 
за къпане. Би било невероятно готино да отидеш сега, 
но вероятно не е никак лесно да мъкнеш това… – той º 
посочи Тео. 

– … това там. 
Лена преглътна бучката в гърлото. 
– Това там всъщност се казва Теодор – сопна се тя. 
– Не, нямах него предвид, разбира се, неадекватни-

це! Имах предвид това… – започна да описва кръгове с 
ръка. – Космическия кораб, в който седи. 

Тя се засмя за кратко. 
– Да, знам. Това всъщност е старата ми количка. Но 

както майка ми казва: „Защо ни е нова, като старата е 
като нова“ – обясни тя с ирония и разклати количката. 

Количката се килна леко на една страна заради спу-
каната гума. 

– Да… ами, не изглежда много добре. Как мислиш да 
се прибираш? Чакаш ли някого? 

Тя поклати глава. 
– Мислиш ли, мислиш ли, че бих могла да ползвам… 

неговия телефон? – попита Лена. Изведнъж не знаеше 
как да нарече мъжа с тесни шорти и слушалки, който 
все още стоеше на върха на баира и гледаше демон-
стративно към гората. 

– На Ролф ли? Разбира се. Но къде живееш? Оттук 
не е далече до метрото. 

– На улица „Грокам“ 27. 
Той се оживи. 
– Това не е ли до тенис кортовете? В такъв случай 

можеш просто да минеш напряко през гората и ще из-
лезеш на главния път. Мисля, че ще е по-удачно, откол-
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кото да се опиташ да обясниш на някого къде е това 
място. 

И двамата се взряха в гъстата гора в продължение 
на няколко секунди. След това погледнаха голямата ко-
личка. 

– Дай да опитаме… ти вземи брат си, аз ще бутам 
количката. 

Тя кимна. Откопча Тео и го взе на ръце. Опита се да 
не зяпа прекалено, докато Кале вдигаше количката над 
главата си с изпънати ръце и мускулите на жилавите 
му ръце изпъкнаха. Той влезе в гората. Право в гората. 
Нямаше нито път, нито отъпкан участък, нищо. 

– Мм, сигурен ли си, че сме на прав път? – попита тя. 
Погледна към Ролф, който беше започнал да се спуска 
към тях. Привидно изобщо не беше впечатлен, че прес-
толонаследникът се беше запътил полугол към храста-
лака, балансирайки бебешка количка над главата си. 

– Дам, просто върви зад мен. Ще ползвам космиче-
ския кораб да ни проправя път. 

Влязоха бавно в гъстия храсталак. Кале се бореше 
да запази равновесие. Тя си представи как той се спъва 
и пада в количката. Не можа да сдържи смеха си. Пред-
стави си, че наистина се случеше! Коремът я заболя от 
смях. 

Той също се засмя. 
– Това е хем силова тренировка, хем укрепва торса. 

Може да поздравиш майка си. Как се справяте там от-
зад?

– Добре – отвърна тя и последва голия златист гръб 
към зеленината. 

Само след няколко минути вече се чуваше шумът на 
колите от улицата. Малко по-късно стояха на малка по-
ляна до велоалея. Оттук тя можеше да види тенис корта 
и комина на къщата си. Майко мила, по какъв обиколен 
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маршрут щеше да мине, ако той не º беше показал този 
път. 

Кале внимателно остави количката на земята и про-
тегна ръце към Тео.

– Така, сега може да се върнеш обратно – каза той и 
внимателно сложи детето в количката. 

Тя се загледа в него. Клоните бяха оставили драско-
тини по ръцете и раменете му. 

– Хиляди, милиони благодарности. И извинявай. 
Имаш няколко драскотини. Всъщност тук даже има 
малко кръв – тя посочи рамото му. 

Той се извъртя рязко, така че ръката º докосна влаж-
ните му гърди. Тя скорострелно се отдръпна. Той се 
опит ваше да си види раната. 

– Ще го преживея. Какво ли не прави човек, за да 
избегне още едно изкачване по баира – той се опита да 
премахне малко насекомо от гърдите си. 

То обаче не помръдваше. 
Започна да търка кожата си усилено. Не помогна. 
– По дяволите – изруга той и започна да отстъпва 

нервно встрани. – Fuck, fuck, fuck! Не се маха, не се 
маха! Уф, уф, уф, какво е това?!

Гласът му беше висок и силен. Започна трескаво да 
чеше черната точка. Без да се замисли, Лена го хвана 
за китката. 

– Не се чеши! – нареди тя и се наведе, за да види 
черното насекомо, впито в кожата му. 

Веднага разбра какво е. С решително движение хва-
на насекомото с палец и показалец и започна да го вър-
ти в посока, обратна на часовниковата стрелка. Кър-
лежът се пусна. Тя го задържа пред лицето му. 

– Voila – рече тя. – Ето го злосторникът. Не бива да 
се чешеш, защото може да не успееш да извадиш целия 
кърлеж. Но ето, виж сега. 
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Лена се приближи до него, за да му покаже. 
Той уплашено отстъпи няколко крачки назад. 
– Спокойно де, няма да те замеря с него, просто виж. 
Кале преглътна и внимателно пристъпи към нея. 
– Имат по шест крака. Виж, на този всичките му 

крака са на него. А на корема ти – тя докосна бързо с 
пръст червената точка, където преди се беше впило на-
секомото, – няма нищо. Ако обаче се образува червен 
кръг около мястото, трябва да отидеш в спешното. Или 
където ходиш за подобни неща. 

Ъгълчетата на устата му бяха започнали да се раз-
теглят в усмивка. Помаха бързо на бодигарда Ролф. 

– Донеси ми телефона. 
Застана до нея. 
– Задръж го нагоре – той посочи кърлежа. 
Тя го послуша. Кале изду устни и пусна камерата 

на телефона в селфи режим. Лена изтръпна, като видя 
потното си лице в Снапчат обектива. Едва успя да зам-
ръзне в едно положение, преди той да щракне снимката. 
Прочете на глас, докато пишеше: „Вече и горд оцелял 
след ухапване от кърлеж.“

Кале натисна „изпрати“ и пусна телефона в странич-
ния джоб на шортите си. 

На кого изпрати снимката? Защо не я попита дали е 
съгласна? Представи си, че… Тя преглътна. Но имаше 
ли значение мнението º? Вероятно беше само на прия-
тел. Със сигурност не можеше да излезе в нета. Особе-
но той би трябвало да внимава. 

Кале се усмихна закачливо. 
– Е, не беше толкова страшно като цяло. Благодаря. 
Той бавно подкара количката със спуканата гума на-

долу към къщите. 
– Сега сме квит. Аз те спасих от гората, а ти мен от 

кърлежа. Сега и двамата сме готови за купона. Помис-



25

лила ли си как ще дойдеш? Не е много близо до улица 
„Грокам“. 

Лена не отговори. Купон? Тя, разбира се, не беше 
канена на никакъв купон. Започна трескаво да мисли 
как да смени темата. 

– Ще ходиш, нали?
Тя повдигна безразлично рамене. Опита се да прико-

ве поглед във фиорда, който мъждукаше в далечината. 
Може би изглеждаше все едно мисли за всички купони 
и групички, от които е била част у дома в Хортен. Все 
едно, купон в Осло не означаваше нищо за нея. 

– О – извика той и се плесна по челото. – Сигурно 
още не си включена в чата на класа. Във всеки случай 
мястото е у Ингрид в петък. Това е купон за началото 
на учебната година. Всички ще присъстват. 

Той спря при подлеза към магистралата и се обърна 
към Ролф, който извади някакъв телефон. Тя предпо-
ложи, че бодигардът поръчва кола, която да ги вземе 
оттук. 

Значи дотук беше. 
Край на историята. 
За момент си представи как преди няколко години 

би могла да използва днешната случка. Щеше да произ-
веде съдържание за Нюз за няколко дни напред. Сним-
ката щеше да се разпространи и сигурно щеше да бъде 
показана от „Verdens Gang“, най-известния таблоид в 
страната, онлайн списанието „730“ и – бам! – Колко 
ли популярен щеше да стане анонимният º Инстаграм 
профил? Може би това щеше да e големият пробив, за 
който мечтаеше преди. 

Може би това щеше да º даде начален тласък. 
Сега обаче? Никой нямаше да види и да узнае. Един-

ственото доказателство беше този Снапчат, който си-
гурно вече беше видян и изтрит, от който и да беше не-
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говият получател. Тя нямаше да има нито една снимчи-
ца. Все едно не се беше случило. „Всичко е напразно“, 
помисли си тя, преди да се усети и да се спре. Боже, Гос-
поди! Трябваше да спре да разсъждава по този начин. 

Не всичко трябва да бъде документирано, за да има 
стойност. 

Случката беше истинска и без да я има на снимка. 
Беше забавна, комична и съвсем случайна. 

Сега трябваше да се прибира, да даде Тео на мама, да 
си вземе дълъг душ и да си легне. 

Това беше положението. Достатъчно за днес. 
Кале продължи:
– Ингрид има басейн у тях. Same procedure every 

year*. Тя живее до малкото пристанище, което е далече 
от вас. Мога да те взема? Все пак ми спаси живота. Пе-
тък в седем часа?

Лена се опитваше да си спомни. Ингрид. Имаше ли 
Ингрид в класа? Как би могла да знае, нали не се беше 
запознала с никое от останалите момичета. 

– Благодаря, но утре и без това не мога. 
– Не е утре. В петък е. 
– В петък. Исках да кажа в петък. Не мога в петък. 
Той задържа погледа º. Оглеждаше я с любопитство. 

Тя отклони поглед и започна да бута количката към пъ-
теката. 

– А какво имаш да правиш?
– Имам един куп домашни за училище. Освен това 

има много за оправяне вкъщи покрай преместването. 
Но благодаря за днес – тя вдигна ръка, за да му махне, 
но веднага я пусна. Не си беше бръснала мишниците 
от… Бог знае колко време. 

Усмивката му стана по-широка. Отново се появи 

* Същата процедура всяка година (англ.). Б. р.
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блясъкът в очите му. Онзи, който се беше показал в го-
рата, преди да я разпознае. 

– Домашни? Това беше много несполучлива лъжа. 
Още не сме получили учебници дори. Значи остава за 
седем?

Лена поклати глава. 
– Съжалявам. Не мога – отчаяно търсеше начин да 

се измъкне. – Ще имаме гости и подобни неща. 
Той се обърна и разпери пръсти във въздуха. 
– И кучето ти изяде домашното. Остава за петък, в 

седем часа. Улица „Грокам“. 


