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НАЧАЛО
Навярно всички препратки, които светът вече беше направил към Птолемеевата кралска библиотека на Александрия,
вече ставаха досадни. Историята беше доказала, че библиотеката е безкрайно пленителна тема, защото манията по
това какво може да е съдържала биваше ограничавана само
от въображението или защото човечеството копнее най-пламенно за нещата, когато този копнеж е споделен. Най-общо
казано, всички обичат забранените неща, а в повечето случаи
познанието е именно това. Изгубеното познание – още повече. Изтъркано или не, всеки има нещо, за което копнее, когато
става дума за Александрийската библиотека, а ние винаги сме
били вид, силно податлив на повика на неизвестното.
Казват, че преди да бъде разрушена, библиотеката съдържала над четиристотин хиляди папирусови свитъци,
посветени на историята, математиката, естествените
науки, инженерството, а също и на магията. Мнозина неправилно приемат, че времето е равномерен наклон, премерена крива на растежа и напредъка, ала когато историята
се пише от победителите, повествованието често променя хода на събитията. В действителност времето, такова, каквото го изживяваме, е просто прилив и отлив,
по-скоро движещо се в кръг, отколкото по права линия.
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Разбиранията на обществото и неговите стигми се променят и познанието невинаги се движи в посока напред.
Нещата с магията не стоят различно.
Истината е, че Александрийската библиотека изгоряла
до основи, за да се съхрани. Умряла, за да възкръсне. Изгарянето Ӝ не било толкова свързано с метафората за феникса,
колкото стратегически шерлоковско. Когато Юлий Цезар
се издигнал на власт, за древните Пазители на Александрия станало очевидно, че една империя може да се задържи
единствено на стол с три крака: подчинение, отчаяние и
невежество. Знаели също и че светът вечно ще бъде под
заплахата на подобни стремежи към деспотизъм и следователно решили, че подобен ценен архив ще трябва да бъде
грижливо скрит, за да оцелее.
Използван бил стар номер – смърт и изчезване, за да
започнеш наново. Това прераждане зависело изцяло от способността на библиотеката да запази собствената си
тайна. На междинниците – най-начетените сред онези,
които владеели магията – било позволено да използват
познанието на библиотеката, стига освен това да поемат
отговорността да го пазят. В обществото, родило се от
останките на библиотеката, привилегиите за членовете
му били толкова неизмерими, колкото и отговорностите
им. Владеели цялото познание, което светът притежавал,
и всичко, което трябвало да направят в замяна, било да го
подхранват, да го карат да расте.
Докато светът се разраствал – простирайки се отвъд библиотеките на Вавилон, Картаген, Константинопол
до колекциите на ислямските и азиатските библиотеки,
изгубени по вина на империализма и империята – се разпаднали и александрийските архиви, а когато влиянието
на междинниците се разширило, същото се случило и със
самото така наречено Общество. На всеки десет години
бил избиран нов клас от потенциални бъдещи посветени, които да прекарат една година в обучение, усвоявайки
функциите на архивите и онова, което в крайна сметка
щяло да се превърне в занаят за цял живот. В продължение
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на една година всеки, избран за Обществото, живеел, ядял,
сънувал и вдишвал архивите и тяхното съдържание. В края
на въпросната година петима от шестимата потенциални
кандидати бивали официално приемани. Щели ревностно да
следват независим курс на обучение в продължение на една
допълнителна година в библиотеката, преди да им бъде предоставена възможността да останат и да продължат работата си като изследователи – или, по-вероятно, да приемат ново предложение за работа. Обикновено по-нататък
възпитаниците на Александрийското общество ставали
политически лидери, патрони, изпълнителни директори и
лауреати. Това, което очаквало един александриец след посвещаването, било богатство, власт, престиж и познание,
надхвърлящо и най-безумните му мечти – следователно да
бъдеш избран да се бориш за инициация, беше първата от
цял живот на безкрайни възможности.
Това разказваше Далтън Елъри на най-новия клас от
кандидати, никой от които не беше осведомен защо са
там или за какво ще се състезават. Вероятно все още не
схващаха, че самото присъствие на Далтън Елъри в тази
стая, означаваше, че самият той бе изключително умел
междинник, какъвто нямаше да срещнат отново поколения
наред, избрал този път пред много други, които би могъл
да поеме. Подобно на тях, някога той бе отхвърлил човека, когото би могъл да бъде, и живота, който би могъл да
води – най-вероятно съвсем обикновен в сравнение с този.
Щеше да има някаква професия, навярно дори доходоносна, включвайки се в икономиката на простосмъртните по
някакъв полезен начин, но без да стане свидетел на нищо
подобно на онова, което бе видял благодарение на факта,
че бе приел предложението на Обществото. Сам, може би
щеше да прави изключителна магия, но щеше да се предаде,
смутен от необичайното. Неизбежно щеше да се предаде
на баналността, на борбата за оцеляване, на отегчението,
както всички човеци правеха в крайна сметка – но сега, заради това, нямаше. Жалките доходи от едно нищожно съществуване щяха да са сред многото неща, с които никога
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повече нямаше да се сблъска, откакто беше заел мястото
си в тази стая преди десет години.
Далтън се загледа към лицата им и отново си представи живота, който можеше да живее, живота, който всички
те можеха да живеят, ако никога не им бяха предложени такива... богатства. Вечна слава. Несравнима мъдрост.
Тук щяха да отключат тайните, които светът бе крил
от себе си столетия наред, хилядолетия наред. Неща, които никои обикновени очи нямаше да видят и които никои
по-низши умове не можеха да разберат.
Тук, в библиотеката, животът им щеше да се промени.
Тук предишното им Аз щеше да бъде унищожено като самата библиотека само за да бъде построено отново и скрито в
сенките, за да не бъде виждано никога освен от Пазителите,
от членовете на Александрийското общество и от призраците на непресичащи се животи и неутъпкани пътища.
Далтън не каза, че величието не е лесно, нито добави, че
величието никога не се предлага на някого, който не може
да го понесе. Просто им разказа за библиотеката, за пътя
им към посвещаването и за онова, което беше достатъчно
близо, за да го достигнат – стига само да имаха куража да
посегнат и да го уловят.
Бяха омаяни, както и беше редно. Далтън много добре
умееше да вдъхва живот на нещата, идеите, предметите.
Това беше деликатно умение. Толкова деликатно, че изобщо
не приличаше на магия, което го превръщаше в изключителен академичен учен. Всъщност го превръщаше в съвършеното лице за новия клас александрийци.
Още преди да заговори, знаеше, че всички ще приемат
предложението. Всъщност беше формалност. Никой не
отказваше предложение от Александрийското общество.
Дори онези, които се преструваха, че не проявяват интерес, щяха да са неспособни да устоят. Щяха, знаеше той, да
се борят със зъби и нокти да оцелеят през следващата година от живота си и ако бяха толкова упорити и талантливи, колкото предполагаше Обществото, повечето щяха.
Повечето.
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Поуката от историята е следната:
Пазете се от човека, който
се изправя срещу вас невъоръжен.
Ако в неговите очи не сте мишената,
тогава може да сте сигурни, че сте оръжието.

I
ОРЪЖИЯ

ЛИБИ
ПРЕДИ ПЕТ ЧАСА
Денят, в който Либи Роудс срещна Николас Ферер де
Варона, по едно съвпадение бе и денят, в който откри, че
„разярена“ – дума, която преди не използваше, сега беше
единственият възможен начин да опише чувството да е
близо до него. Това беше денят, в който Либи случайно
подпали подплатата на няколко вековни завеси в кабинета
на професор Брекънридж, декан на студентите*, което утвърди както приемането на Либи в Нюйоркския университет за магически изкуства, така и нестихващата Ӝ омраза
към Нико само в един-единствен инцидент. Всички дни след
онзи бяха тест за нейното самообладание.
Като изключим ненавистта, днес щеше да бъде много различен ден, понеже най-сетне щеше да бъде последният. С изключение на евентуални случайни срещи, за които
Либи беше сигурна, че и двамата ожесточено ще пренебрегват – в края на краищата Манхатън беше голям район, с
множество хора, които ожесточено се избягваха помежду
си – пътищата им най-накрая се разделяха и никога повече
* Декан на студентите (англ. dean of students) в американската
образователна система е титла на отговорника по въпросите,
свързани със студентите в някои университети. – Б.ред.
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нямаше да Ӝ се налага да работи с Нико де Варона. Едва
не запя от радост заради това тази сутрин. Гаджето Ӝ,
Езра, предположи, че държанието Ӝ е последица от вълнението около повода – вероятно се дължеше или на факта,
че завършваше първа по успех в класа си (наравно с Нико, но
нямаше полза да се фокусира върху това), или на това, че
щеше да произнесе реч на церемонията по дипломирането
на НУМИ. Никоя от тези почести не беше за пренебрегване, очевидно, но по-примамливата перспектива беше новостта на наближаващата ера.
Това беше последният ден, в който Либи Роудс щеше да
види Нико де Варона, и тя преливаше от радостно вълнение при мисълта за зората на един по-прост, по-добър, не
толкова помрачен от присъствието на Нико живот.
– Роудс – поздрави я Нико, докато заемаше мястото
си до нея на подиума за връчването на дипломите. Претърколи фамилното Ӝ име като топче за игра по езика си, а
после подуши въздуха. Беше в закачливо настроение, както
винаги. За някои целунатите му от слънцето трапчинки и
очарователно несъвършеният нос (чупен точно където трябва) бяха достатъчни да компенсират незабележителния му
ръст и безбройните недостатъци на характера му. За Либи
Нико де Варона беше просто съчетание на добри гени и
повече увереност, отколкото някой мъж заслужаваше. –
Хмм. Странно. Надушваш ли дим, Роудс?
Много забавно. Безумно смешно.
– Внимавай, Варона. Знаеш, че тази аудитория се намира на разлом, нали?
– Разбира се. Длъжен съм, предвид че догодина ще работя тук, нали? – рече замислено той. – Жалко, че не получи
онази стипендия, между другото.
Тъй като коментарът явно целеше да я подразни, Либи
взе отличното решение да надзърне в тълпата, вместо да
отговори. Аудиторията беше по-пълна, отколкото я беше
виждала някога, гледката на завършващи и техните близки
се простираше нагоре до местата на балкона и се разливаше като пяна във вестибюла.
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Дори отдалече Либи успя да зърне единствения хубав
блейзър на баща си, който беше купил поне преди две десетилетия за някаква сватба и го обличаше за всеки донякъде
официален повод оттогава насам. Той и майката на Либи
седяха на един ред в средата, само няколко места по-нататък от центъра, и за миг Либи изпита неудържима привързаност, докато ги наблюдаваше. Разбира се, беше им казала
да не си правят труда да идват. Заради неудобството и
какво ли още не. Баща Ӝ обаче беше тук, облечен с блейзъра.
Майка Ӝ си беше сложила червило, а на мястото до тях...
Нямаше нищо. Либи забеляза празното място, точно
когато една тийнейджърка с маратонки на платформа се
промъкна през реда, като успя да избегне нечия подпираща се с бастун баба и отправи към цялата група гримаса,
рядко виждана в тази институция. Беше такова странно
противоречие, в така умело подбран момент: познатата
частица младежко отегчение (двойственост в рокля без
презрамки) и празният стол до родителите Ӝ. Зрението
на Либи се замъгли от нещо, за което тя се разтревожи за
секунда, че може да е внезапна слепота или сълзи.
За щастие, не беше никое от двете. Във всеки случай,
ако Катрин беше още жива, вече нямаше да е на шестнайсет. По някакъв начин Либи бе станала по-възрастна от
по-голямата си сестра и макар сметката да си оставаше невъзможна за схващане, това беше стара рана. Вече не
смъртоносна. По-скоро като да чоплиш коричка.
Преди Либи да успее да изпадне в твърде мазохистични
размишления, откъм пътеката се мярна ново неясно движение. Позната фигура с необуздани черни къдрици се разлюля
извинително, после се настани на свободното място. Езра,
облечен в единствения пуловер, който Либи не бе избелила,
без да иска, тази седмица в прането, запълни празнината,
където иначе щеше да седи Катрин, и се наведе да подаде
програма на бащата на Либи и да предложи хартиена кърпичка на майка Ӝ. След миг вежливо бъбрене вдигна очи и
обходи с поглед сцената – когато зърна Либи, погледът му
проблесна. Изрече нещо само с устни: Здрасти.
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Старата тъпа болка от отсъствието на Катрин се
смекчи и се превърна в облекчение. Катрин щеше да мрази
всичко това, както и роклята на Либи, а вероятно и прическата Ӝ.
Здрасти, оформи Либи с устни в отговор, възнаградена с
познатата крива усмивка на Езра. Той беше дребен, почти
мършав, въпреки навика си постоянно да похапва нещо, и
по-висок, отколкото изглеждаше на пръв поглед. Движенията му бяха почти котешки и тя харесваше тази негова
елегантност. Неговата сдържаност. Тя я успокояваше.
Не толкова успокояващо, Нико беше проследил посоката на погледа Ӝ и ъгълчето на устата му се извиваше в
усмивка, почти като тик.
– А, виждам, че и Фаулър е тук.
Либи, която блажено бе забравила за секунда, че Нико
изобщо беше там, се наежи при споменаването на Езра:
– Защо да не е тук?
– О, няма причина. Просто мислех, че досега може вече
да си вдигнала нивото, Роудс.
Не му се връзвай, не му се връзвай, не му се връзвай...
– Всъщност Езра току-що беше повишен – каза тя
хладно.
– От посредственост до компетентност?
– Не, от...
Либи млъкна, без да довърши, като стисна здраво единия си юмрук и безмълвно преброи до три.
– Сега е ръководител на проект.
– Боже – сухо подметна Нико, – колко впечатляващо.
Тя го стрелна с гневен поглед и той се усмихна.
– Вратовръзката ти е накриво – осведоми го тя, като
придаде на тона си нотка на безразличие, докато той машинално вдигаше ръка, за да я приглади. – Гидиън не ти ли
я оправи на влизане?
– Да, но... – Нико млъкна рязко, улавяйки се, докато
Либи безмълвно се поздравяваше за успеха. – Много смешно,
Роудс.
– Кое е смешно?
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– Гидиън ми е бавачка, да си умреш от смях просто.
Нещо ново и различно.
– Какво, все едно да се подиграваш с Езра внезапно е
нещо революционно?
– Не съм виновен, че темата за неадекватността на
Фаулър е вечно актуална – отвърна Нико и ако не се намираха директно пред всичките си състуденти, а също и пред
много от преподавателите и служителите, Либи нямаше
да спре, за да си поеме още един успокояващ дъх, а вместо
това щеше да обмисли онова, което способностите Ӝ я
принуждаваха да направи.
За жалост, да подпали бельото на Нико де Варона, се
смяташе за неприемливо поведение.
Последен ден – напомни си Либи. Последен ден с Нико.
В такъв случай той можеше да говори каквото иска и
то не означаваше нищо.
– Как е речта ти? – попита Нико и тя завъртя очи.
– Сякаш бих я обсъждала с теб.
– Защо не, за бога? Знам, че страдаш от сценична треска.
– Не страдам... – Още един дъх. Два, за по-сигурно. –
Нямам сценична треска – успя да каже тя, по-равно този
път, – а дори и да имах, какво точно щеше да направиш, за
да ми помогнеш?
– О, нима помисли, че предлагам да помогна? – попита
Нико. – Извинявам се, не предлагах.
– Все още ли си разочарован, че не избраха теб да я произнесеш?
– Моля ти се – изсумтя с насмешка Нико, – и двамата
знаем, че никой не си е губил времето да подлага на гласуване нещо толкова идиотско като това кой би трябвало да
произнесе речта при дипломирането. Половината хора тук
вече са пияни – изтъкна той и макар Либи да знаеше, че е
по-прав, отколкото би му признала, знаеше също и че това
е болна тема. Можеше да се преструва, че му е безразлично,
колкото си иска, но тя знаеше, че никога не му е било приятно да губи от нея, независимо дали смяташе въпроса за
важен, или не.
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Знаеше го, защото на негово място щеше да се чувства
точно по същия начин.
– О? – подтикна го, развеселена. – Ако никого не го е
било грижа, тогава как спечелих?
– Защото беше единствената, която гласува, Роудс.
Сякаш дори не ме слушаш...
– Роудс – обади се предупредително декан Брекънридж,
приближавайки се забързано към местата им на подиума,
докато процесиите около тях продължаваха, – Варона.
Прекалено ли ще е, ако ви помоля да бъдете вежливи през
следващия час?
– Професоре – отвърнаха почтително двамата и се
насилиха да се усмихнат, докато Нико отново се засуети
импулсивно с вратовръзката си.
– Никакъв проблем – Либи увери декана, знаейки, че
дори Нико не би бил чак такъв идиот, че да възрази. – Всичко е наред.
Брекънридж изви вежда:
– Значи сутринта върви добре?
– Като по вода – каза Нико, като Ӝ хвърли една от чаровните си усмивки. Най-лошото у него всъщност беше това, че
можеше да е толкова сговорчив с всеки, който не беше Либи.
Нико де Варона беше любимец на всички преподаватели. Колкото до връстниците им – всеки искаше да бъде като него
или да излиза с него, или най-малкото да се сприятели с него.
В някакъв много далечен, изключително великодушен смисъл, Либи виждаше защо това е разбираемо. Нико бе неимоверно симпатичен, чак нечестно, и независимо колко умна
или талантлива беше Либи, както студентите, така и
преподавателите предпочитаха Нико пред нея. Каквато и
дарба да притежаваше той, тя беше като докосването на
Мидас. Нико имаше непринудената способност да превръща безсмислицата в злато – по-скоро рефлекс, отколкото
умение, а Либи, надарена в академично отношение, така и
не беше успяла да я усвои. Непринуденият чар на Нико, негова запазена марка, не притежаваше мерна единица, неговият финес нямаше разпознаваеми белези.
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Освен това притежаваше чудовищната способност да
кара хората да мислят, че знае за какво говори – което
категорично не беше така. Понякога, може би. Но със сигурност не винаги.
По-лошо от списъка с недостатъците на Нико беше
това, което той имаше, а именно работата, която Либи
наистина беше искала – не че някога би го признала. Разбира се, да бъде наета в най-добрата магическа фирма за рисков капитал в Манхатън не беше малко нещо. Либи щеше
да осигурява финансиране за иновативни междиннически
технологии, да може да избира от портфолио с вълнуващи
идеи с огромен потенциал за растеж и обществен капитал.
Сега беше времето да се действа: светът беше пренаселен,
ресурсите – пресушени и прекомерно използвани, алтернативните източници на енергия – по-наложителни от всякога. В някакъв по-нататъшен момент тя можеше да промени самата структура на напредналите технологии на
междинниците – можеше да избере една или друга стартъп
компания, за да промени развитието на цялата световна
икономика – и щяха да Ӝ плащат добре, за да го прави.
Но беше искала стипендията за изследователска работа в
НУМИ, а тя, разбира се, беше отишла право при Нико.
Докато декан Брекънридж заемаше мястото си, а Нико
се преструваше на разумен, Либи размишляваше какво ли би
било в блаженото Ӝ бъдеще, където нещата не се свеждаха
винаги до съперничество между тях двамата. В продължение
на четири години Нико се беше превърнал в неизбежна отличителна част от живота Ӝ, подобно на някакъв досаден
рудиментарен орган. Физическите междинници, които владееха елементите, бяха рядкост. Всъщност бяха толкова
рядко срещани, че те двамата бяха единствените. В продължение на четири дълги, мъчителни години, безмилостно ги
бяха натиквали заедно във всеки клас, а уменията им можеха
да се мерят само със силата на взаимната им антипатия.
За Нико, който беше свикнал да постига своето, Либи
беше просто дразнеща пречка. Тя го бе сметнала за самодоволен и арогантен от мига, в който се срещнаха, и не се
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беше поколебала да му го каже, а Нико де Варона мразеше
всеки, който не го обожаваше от първия миг. Това вероятно беше първата травма, която някога бе преживявал. Доколкото го познаваше, идеята, че може да съществува жена,
която не го боготвори, паднала в краката му, сигурно го
бе държала буден нощем. За Либи обаче нещата бяха далеч
по-сложни. При все че характерите им се сблъскваха, Нико
беше нещо далеч по-лошо от обикновен задник. Беше също и
противно, свързано с класовата принадлежност, напомняне
за всичко, което Либи не беше успяла да притежава.
Нико произхождаше от семейство на изтъкнати междинници и се беше обучавал частно в пищния си дворец
(предполагаше тя) в Хавана още от дете. Либи, момиче от
Питсбърг, в чийто род от предградията нямаше междинници или дори обикновени вещици, беше смятала да постъпи в Колумбия*, докато не се намеси НУМИ, чрез декан
Брекънридж. Не беше имала и понятие от елементарните
междиннически принципи, изоставаше във всеки аспект на
теорията на магията и беше работила двойно по-упорито
от всеки друг – с единствения резултат, че усилието биваше пренебрегвано в полза на репликата „Да, много добре,
Либи... а сега, Нико, какво ще кажеш ти да опиташ?“.
Нико де Варона никога не би разбрал какво е това чувство, помисли си отново Либи, както безброй пъти досега.
Нико беше красив, умен, чаровен, богат. Либи беше... надарена със сили, да, също толкова надарена със сили и вероятно способна да стане по-надарена с течение на времето
предвид изключителната Ӝ дисциплинираност, но за четирите години, в които Нико де Варона беше мерилото за
магически постижения, Либи намираше, че е несправедливо
оценена. Ако не беше той, тя можеше да се справя с лекота
с учението, навярно дори да го намира за скучно. Нямаше
да има съперник, нито дори равен на нея. В края на краищата, като изключим Нико, кой изобщо би могъл да се мери с
това, което тя можеше да прави?
* Колумбийския университет в Ню Йорк. – Б.ред.
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Никой. Никога не беше срещала някой дори доближаващ
се до нея или Нико по умение с физическата магия. На понизш междинник биха му трябвали четири часа и херкулесово усилие да създаде от нищото леките потрепвания от
най-слабото припламване на гнева му, по същия начин както една нищожна искрица пламък от Либи беше достатъчна да Ӝ осигури пълна стипендия от НУМИ и доходоносна
работа на пълно работно време след това. Подобна способност би била почитана, дори възхвалявана, ако някой от
двамата беше единствен по рода си – което, за пръв път,
щяха да бъдат. Без Нико за сравнение до нея, Либи щеше
най-сетне да е свободна да се изяви, без да е нужно да се
напряга почти до смърт, за да изпъкне.
Това беше странна мисъл, наистина, и странно самотна. Но въпреки това вълнуваща.
Почувства лек тътен под краката си и хвърли поглед,
забелязвайки, че Нико изглежда потънал в мисли.
– Хей – обади се тя и го смушка. – Спри.
Той я погледна отегчено:
– Невинаги съм аз, Роудс. Аз не те обвинявам постоянно за горските пожари.
Тя врътна очи:
– Знам разликата между земетресение и истеричен
пристъп на Варона.
– Внимавай – предупреди той, погледът му се стрелна
натам, където Езра седеше до родителите Ӝ. – Нали не
искаме Фаулър да ни види пак да се караме? Може да остане
с погрешно впечатление.
Честно, пак ли това.
– Варона, нали осъзнаваш, че обсебеността ти от гаджето ми е детинска? Под достойнството ти е.
– Не осъзнавах, че според теб нещо е под достойнството ми – отвърна лениво Нико.
В отсрещния край на сцената Брекънридж ги стрелна с
предупредителен поглед.
– Просто го преодолей – промърмори Либи. Нико и Езра
се бяха ненавиждали през двете години, когато всички бяха
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заедно в НУМИ, преди Езра да се дипломира, което беше
отделен въпрос от съперничеството Ӝ с Нико. Нико не се
беше сблъсквал дори с една трудност в живота си, така че
силният характер на Езра не означаваше нищо за него. И
Либи, и Езра разбираха загубата: майката на Езра беше починала, когато беше малък, оставяйки го без родител или
дом. Междувременно Нико вероятно никога дори не си беше
прегарял препечената филийка.
– Като напомняне, с Езра не се налага да се виждате
никога повече. Не се налага ние – поправи се Либи със закъснение – да се виждаме никога повече.
– Не го прави да звучи толкова трагично, Роудс.
Тя го стрелна с гневен поглед и той обърна глава и Ӝ
отправи полуусмивка.
– Където има дим – промърмори и тя почувства нов
прилив на ненавист.
– Варона, можеш ли просто...
– ... удоволствие да ви представя другата възпитаничка, която ще произнесе прощално слово, Елизабет Роудс! –
разнесе се гласът на водещия на церемонията по дипломирането и Либи вдигна поглед, осъзнавайки, че сега цялата
публика се взира очаквателно в нея. Езра Ӝ се мръщеше леко
от тълпата, което предполагаше, че за пореден път е наблюдавал препирнята Ӝ с Нико.
Тя се усмихна насила, изправяйки се на крака, и докато
го правеше, ритна Нико по глезена.
– Опитай се да не си пипаш косата – беше прощалната благословия на Нико, промърморена под нос и разбира се,
предназначена да я накара да се съсредоточи върху кичурите, които през целите две минути на подготвената Ӝ реч
заплашваха да Ӝ паднат в очите. Една от по-маловажните
магии на Нико, с които Ӝ влизаше под кожата. Самата реч
беше хубава (вероятно), макар че по времето, когато приключи, ужасно Ӝ се искаше да ритне Нико отново. Вместо
това се стовари обратно на мястото си и си напомни колко чудесен щеше да бъде животът след приблизително двайсет минути, когато щеше да е свободна от Нико завинаги.
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– Браво на вас двамата – каза иронично декан Брекънридж, като се ръкува с тях, докато слизаха от сцената. – Цяла церемония по дипломирането без инциденти –
впечатляващо.
– Да, много сме впечатляващи – съгласи се Нико с тон,
заради който Либи би го зашлевила, само че Брекънридж
издаде тихо развеселено кискане и обичливо поклати глава, тръгвайки в противоположната посока, докато Либи и
Нико се отправиха надолу по стълбите.
Когато стигна до тълпата дипломанти и техните гости, Либи спря за миг да измисли нещо ужасно – последно,
съкрушително прощално проклятие. Нещо, което щеше да
преследва Нико, докато тя се отдалечава, излязла от живота му завинаги.
Но после вместо това му подаде ръка, решавайки да се
държи като възрастна.
Вежлива.
И тъй нататък.
– Желая ти, нали знаеш. Хубав живот – каза тя и Нико
скептично хвърли поглед към дланта Ӝ.
– С тази реплика ли ще минеш, Роудс? – попита той,
като присви устни. – Хайде, можеш да се справиш по-добре.
Знам, че сигурно си репетирала под душа.
Боже, беше вбесяващ.
– Забрави – каза тя, като отдръпна ръка и се завъртя
към пътеката за изхода. – Дано никога не се видим, Варона.
– Така е по-добре – провикна се той след нея, като съчета репликата с безгрижни аплодисменти. – Бра-ва, Елизабет...
Тя се извъртя рязко и сви юмрук:
– Каква беше твоята реплика в такъв случай?
– Е, защо да си правя труда да ти казвам сега? – попита той, с усмивка, която приличаше повече на самодоволно
хилене. – Може би просто ще те оставя да размишляваш
върху нея. Нали се сещаш – добави той, като пристъпи към
нея, – когато имаш нужда от нещо, което да занимава ума
ти в хода на монотонния ти живот с Фаулър.
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– Имаш наистина отвратителен характер, знаеш
ли? – процеди тя. – Заяждането не е секси, Варона. След
десет години още ще си сам, без никой друг освен Гидиън,
който да ти избира вратовръзките, и повярвай ми, няма да
ти отделя и една-единствена мисъл.
– Докато след десет години ти ще си се обзавела с три
невръстни фаулърчета – рязко отвърна Нико, – питайки се
какво, мамка му, е станало с кариерата ти, докато абсолютно незабележителният ти съпруг те пита къде е вечерята.
Ето я пак:
Разярена.
– Ако не те видя никога повече, Варона – изрече Либи
тихо, със сдържан гняв, – пак ще е твърде скоро...
– Простете – разнесе се до тях гласът на мъж и Нико
и Либи едновременно се обърнаха рязко към него.
– Какво? – запитаха в един глас, а той, който и да
беше, се усмихна.
Беше тъмнокож, с обръсната и леко блестяща глава,
и изглеждаше на около четиресет и нещо. Открояваше се
сред бавно оредяващата тълпа от дипломанти с очебийно
британско излъчване – от превзетото държание до облеклото (туид, туид в изобилие, с акцент върху тартана) – и
беше доста висок.
А също и безкрайно нежелан.
– Николас Ферер де Варона и Елизабет Роудс? – попита мъжът. – Питам се дали бих могъл да ви отправя едно
предложение.
– Имаме осигурена работа – уведоми го сприхаво Либи,
тъй като не искаше да чака неизбежно аристократично
звучащия отговор на Нико – и по-важно, тъкмо обсъждахме нещо.
– Да, виждам – отвърна мъжът с развеселено изражение. – Моят график обаче е натоварен и се опасявам, че
когато става дума за предложението ми, наистина трябва
да получа най-доброто.
– И за кого става дума по-точно? – попита Нико,
като задържа погледа на Либи за един миг на непредизвика– 28 –

но с нищо самодоволство, преди спокойно да се обърне към
мъжа, който стоеше и чакаше, окачил чадър през лявата си
ръка. – Освен ако, разбира се, най-доброто не е...
– И двамата – потвърди мъжът, докато Нико и Либи
си размениха разгорещен поглед, който казваше нещо подобно на разбира се, че е така – или, може би, един. – Сви рамене и, въпреки незаинтересоваността си, Либи се намръщи
леко. – Кой от двамата ще успее, зависи от вас, не от мен.
– Да успее? – попита тя, преди да осъзнае напълно, че
говори. – Какво значи това?
– Има място само за петима – каза мъжът. – Биват
избрани шестима. Най-добрите в света – добави.
– В света? – повтори Либи като ехо със съмнение в гласа. – Звучи твърде преувеличено.
Мъжът наклони глава.
– С удоволствие ще очертая параметрите ни. Понастоящем в света има близо десет милиарда души, нали
така? – запита той и Либи и Нико, доста объркани, кимнаха
предпазливо. – Девет милиарда и половина, за да съм по-точен, от които само една малка част имат магически способности. Пет милиона, плюс-минус, които могат да бъдат
класифицирани като вещери и вещици. От тях само шест
процента са идентифицирани като магьосници от среден калибър, годни да бъдат обучавани на университетско ниво в
институции, пръснати по цялото земно кълбо. Само десет
процента от тях се класират за най-добрите университети
като този – каза той, като описа широк кръг с ръка около
банерите на НУМИ. – От тях само една малка частица –
един процент или по-малко – биват вземани предвид от
моя комитет по избирането. Огромното мнозинство биват
„отрязвани“ без втори поглед. Така остават триста души.
От тези триста дипломанти други десет процента може да
имат необходимите квалификации, специалности, академично представяне, черти на характера и така нататък.
Трийсет души. Нико отправи на Либи самодоволен поглед, сякаш знаеше, че пресмята, и в отговор тя го стрелна
с презрителен поглед, сякаш не правеше нищо подобно.
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– После идва забавната част, разбира се – истинският подбор – продължи мъжът, с безгрижното спокойствие,
присъщо на хората, носещи костюми по поръчка. – Кои възпитаници притежават най-рядката магия? Най-любопитните умове? Излизайки оттук, огромното мнозинство от
най-талантливите ви състуденти ще отидат да служат
на магическата икономика като счетоводители, инвеститори, магически адвокати – информира ги той. – Може би
малцина ще създадат нещо истински специално. Но само
общо трийсет души са достатъчно добри да бъдат смятани за изключителни, а от тях само шестима са достатъчно редки, за да бъдат поканени да влязат.
Мъжът се усмихна леко:
– Към края на годината, разбира се, само петима ще
излязат обратно. Но това е въпрос за бъдещо обмисляне.
Либи, която още беше малко смутена от параметрите
на подбора, остави Нико да говори пръв.
– Мислите, че има четирима души, по-добри от Роудс
или мен?
– Мисля, че има шестима души с еднакво забележителен талант – поправи го мъжът с тон, раздразнен от повтаряне, сякаш поне това вече беше уточнено, – между които може да се класирате, или пък не.
– В такъв случай значи искате да се състезаваме един
срещу друг – отбеляза кисело Либи и хвърли поглед към
Нико – отново.
– И още четирима – потвърди мъжът, като подаде по
една картичка на двамата. – Атлас Блейкли – уведоми
ги, когато Либи сведе очи, оглеждайки картичката. АТЛАС
БЛЕЙКЛИ, ПАЗИТЕЛ. – Както казах, бих искал да ви направя предложение.
– Пазител на какво? – попита Нико, а мъжът, Атлас,
му се усмихна мило.
– По-добре да просветля всички ви наведнъж – каза
той. – Простете ми, но обяснението е твърде дълго, а
срокът на предложението наистина изтича след броени
часове.
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Либи, която почти никога не беше импулсивна, остана
все така предпазливо възразяваща.
– Дори няма да ни кажете какво предлагате? – попита, намирайки тактиката му на вербуване ненужно потайна. – Защо, за бога, бихме се съгласили да го приемем?
– Е, тази част всъщност не зависи от мен, нали? – попита Атлас и сви рамене. – Във всеки случай, както казах,
наистина имам доста натоварен график – съобщи им и
окачи чадъра на ръката си, докато останалата тълпа, сега
намаляла само до няколко изостанали присъстващи, започна да се изтегля от пътеките. – Времевите зони са сложна
работа. Кого от вас мога да очаквам? – попита, като хвърли многозначително поглед към тях, и Либи се намръщи.
– Май казахте, че зависи от нас?
– О, да, разбира се, в крайна сметка – кимна Атлас. –
Просто предположих, предвид това как и двамата явно горите от нетърпение да тръгнете по отделни пътища, че
само един от вас би приел поканата ми.
Погледът на Либи се сблъска с този на Нико и двамата
се наежиха.
– Е, Роудс – каза Нико с леко подигравателния си
тон. – Искаш ли ти да му кажеш, че съм по-добър, или аз
да го направя?
– Либс – дочу се гласът на Езра, когато той дотича до
нея изотзад. Тя зърна разчорлената му черна коса и се опита да си придаде спокойно изражение, сякаш не бе правила
същото, което правеше винаги, станеше ли дума за Нико
(тоест неизбежно да си губи ума). – Готова ли си да тръгваме? Майка ти чака на...
– О, здравей, Фаулър – каза Нико, като погледна Езра с
презрителна усмивка. – Ръководител на проект, а?
Либи трепна вътрешно. Разбира се, че го беше казал
като обида. Това беше престижна позиция за всеки междинник, но Нико де Варона не беше просто кой да е междинник. Той щеше да се издигне и да стане нещо голямо, нещо...
забележително.
Беше един от шестимата най-добри в света.
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В света.
А също и тя.
За какво обаче?
Либи примигна, изтръгвайки се рязко от мислите си,
когато осъзна, че Нико още говори.
– ... по средата на нещо, Фаулър. Навярно можеш да ни
оставиш за малко?
Езра погледна предпазливо Либи и се намръщи...
– Ти...?
– Добре съм – увери го тя. – Просто... изчакай една
секунда, става ли? Само секунда – повтори тя, като го
избута и се обърна отново към Атлас, преди да осъзнае със
закъснение, че Езра не беше показал с нищо, че е забелязал
някой друг да стои там.
– Е, Николас? – тъкмо се обръщаше Атлас към Нико с
очаквателно изражение.
– О, наричайте ме Нико, моля ви – Нико пъхна картичката на Атлас в джоба си и погледна Либи с надменно задоволство, докато подаваше дясната си ръка на Атлас. –
Кога да очаквам да се срещна с вас, господин Блейкли?
О, не.
О, не.
– Добре дошъл си да ме наричаш Атлас, Нико. Можеш
да използваш картичката за транспорт днес следобед –
отвърна Атлас, после се обърна към Либи: – А колкото до
вас, госпожице Роудс, трябва да кажа, че съм разочарован –
каза той, докато умът Ӝ препускаше в съпротива, – но във
всеки случай, ми беше прият...
– Ще бъда там – избълва припряно Либи, и за нейна
ярост, устата на Нико потрепна в очакване – едновременно заинтригуван и неизненадан от решението Ӝ. – Това е
просто предложение, нали? – настоя тя, горе-долу толкова
пред Атлас, колкото и пред Нико, и пред частица от онова,
което бе останало от нея. – Мога да избера да го приема
или отхвърля, след като обясните какво е, нали?
– Разбира се – потвърди Атлас и наклони глава. – В
такъв случай ще се видим и с двама ви тази вечер.
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– Само едно нещо – каза Либи, като го спря след бърз
поглед към Езра, който ги наблюдаваше от разстояние,
сбърчил чело. Косата му изглеждаше особено разчорлена, сякаш бе прокарал нервно ръка през нея. – Приятелят ми не
може да ви вижда, нали? – Когато Атлас поклати утвърдително глава, тя попита колебливо: – Тогава какво точно
мисли, че правим в момента?
– О, смятам, че запълва празнините с нещо, което умът
му смята за разумно – каза Атлас и Либи почувства как
пребледнява леко, не особено очарована при мисълта какво
може да е нещото. – До днес следобед, значи – добави Атлас, после изчезна от поглед, като остави Нико да се тресе
от безмълвен смях след него.
– На какво се хилиш? – изсъска Либи, като го изгледа
на кръв, и след като си даде един миг да се овладее, Нико
успя да свие рамене, като намигна над рамото Ӝ към Езра.
– Предполагам, че ще разбереш. До скоро, Роудс – каза
той и си тръгна с превзет поклон, като остави Либи да се
чуди дали наистина не надушва дим.
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