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1 | ПИЛЕНЦЕ 
Днес е първият ми ден като третокурсничка в колежа, 

което означава, че ми остават две години до свободата. 
Всеки ден, прекаран тук, ми напомня колко невъобразимо 
различна съм от останалите студенти, с неспособността 
си да общувам и да се чувствам щастлива, с неумението да се 
освободя от емоционалните окови. Не е лесно да се изолирам 
от околните, но се справям както мога.

Саймън обикаля кампуса на Андрюс Колидж цели двайсет 
минути, преди да намери къде да паркира. Първия ден винаги 
цари хаос – от колите се изсипват студенти, натоварени с 
кашони и сакове, автомобилите са паркирали в две редици от 
двете страни на улицата, навсякъде се тълпят просълзени 
родители и задръстват тротоарите. Пътуването от Бос-
тън до Северен Мейн ни отне близо пет часа, а днешният 
септемврийски ден прилича повече на августовски. Добре 
дошли в Нова Англия. Плувнала съм в пот, благодарение на 
неработещия климатик, така че щом излизам от колата, по-
дръпвам крадешком тениската си, доволна от лекия ветрец.

– Съжалявам за климатика – обажда се Саймън с извините-
лен тон. – Възстаричка е колицата, ама още я бива. – Стои 
пред шофьорската врата, гледа ме над покрива на колата 
с плаха усмивка, почуква нервно по капака на багажника и 
изглежда неестествено свеж въпреки жегата. – В кофти 
момент сдаде багажа, признавам. Но можем да го броим за 
по-продължителен престой в сауната, един вид детокс. От 
Волво ще се възхитят на нагласата ни.

Усмихвам се и кимам. 
– Ами да. Не е зле да започна трети курс с леко прочиства-

не.
– Нали? Преди да затънеш в колежанския живот и да си 

задръстиш организма. Купони, студентска диета… – Маха 
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неопределено с ръка. Усещам, че му се иска да продължа 
шегата.

Ужасно се старае, а аз всеки път го разочаровам.
Прекрасно го съзнавам, но не мога другояче.
Не е виновен той, аз съм си виновна.
А е готин човек. Може би прекалено готин. Твърде щедър 

и твърде разбиращ.
Саймън, напомням си строго, също така ми е баща. Срам 

ме е колко често се налага да си го повтарям, при положение 
че с очите си видях документите за осиновяването. Та нали 
присъствах на подписването, за бога, на тържествения миг, 
в който най-после и най-официално напуснах системата за 
деца, лишени от родителски грижи, на зрялата възраст от 
шестнайсет и половина.

Улавям отражението си в прозореца на колата. Дългата 
ми тъмна коса е прибрана на опашка, тежи на гърба ми като 
олово, гъстият бретон е залепнал на челото от потта, 
бузите ми пламтят.

Но не заради горещината. От паника. Тревогата ми на-
раства с всеки изминал миг. 

Трябва да пийна вода.
Не само че предстои да се запозная с новата съкварти-

рантка, ами трябва и да си взема довиждане със Саймън. Знам, 
че ще му е неприятно да се сбогуваме надве-натри, затова 
решавам да стисна зъби и да се постарая малко повече. Не ме 
бива много в тия работи, но ще положа усилие. Истината е, 
че ми е много скъп, но все още ми е трудно да му го покажа.

Залепям усмивка на устните си, заобикалям колата и 
спирам пред багажника.

– Мислиш ли, че ще се справим на един път? – питам. – Ако 
успеем, ще те черпя нещо за обяд.

– В гадния студентски стол ли? Хич не ме мотиви-
раш. – Вади кашон от багажника. Опитва се да скрие ус-
мивката си, но не успява. – Готов съм да пренасям обувките 
ти една по една, ако така ще се измъкна.
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– Мислех си за гръцкото ресторантче на ъгъла. – Хва-
щам един куфар. Лек е. Нали съм минималистка, не обичам 
да пътувам с много багаж.

Саймън се изправя и килва въпросително глава, вдигнал 
вежда. Дори не се опитва да прикрие задоволството си.

– Гръцки, казваш? Да хапнем гирос? И хумус?
Кимам.
– И баба гануш.
Подпира кашона с хълбок, за да си освободи ръката. Гла-

сът му се извисява.
– Грабвай каквото хванеш и бягай! Само неща от първа 

необходимост! Плюй си на петите! – Дръпва малък сак 
от багажника и хуква към тротоара, като подвиква през 
рамо: – Хайде, Алисън! Да не губим време!

Прихвам и взимам единствения друг сак от задната седал-
ка, после трясвам багажника. Шегува се, естествено, понеже 
в колата не е останало нищо друго. Опитва се да обърне 
на майтап неспособността ми да пусна корени където и да 
било, това, че си позволявам само част от вещите, с които 
другите студенти пълнят тесните си стаи, и се замислям 
колко е мил всъщност и какво разбиране проявява към особ-
нячеството ми. Докато на повечето студенти са им нужни 
часове да изпразнят багажниците и да извадят кашоните, 
оставени на съхранение в тукашния склад, ние приключихме 
за има-няма пет секунди.

Налага се да бързам, за да го настигна – толкова се е 
отдалечил, че ме обзема раздразнение, задето не успявам да 
поддържам темпото му. Куфарът ми трака по стълбите и 
заорава в тревата, когато минавам напряко между сгради-
те на общежитията на път за моята. Когато стигам Кърк 
Хил вече без дъх, а Саймън седи върху кашона абсолютно 
невъзмутим.

– Стига, Саймън! – изпъшквам. – Как… Как изобщо разбра 
накъде да вървиш? – Едва дишам.
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– Още миналата седмица разучих картата на кампуса. 
А снощи си я преговорих. И още веднъж сутринта преди 
тръгване.

Някак успява да изглежда точно толкова самоуверен и 
привлекателен, колкото и всеки друг път, а по червената 
му ленена риза няма и следа от пот. Прическата му – ши-
козно отметната назад – е съвършена. Безусилната му 
елегантност, неизменна дори в такива моменти, е направо 
възхитителна. Чифт авиаторски слънчеви очила се обръщат 
бавно към мен.

– Все пак се е случвало да идвам тук, така че не мога да 
си позволя да изглеждам като останалите неориентирани 
родители, които вървят слепешком след децата си. Държа 
да е ясно, че знам какво правя. 

Става ми гузно, че не съм го канила по-често през изми-
налите две години. Може би тази година ще е по-различно. 
Може би тази година ще успея да го допусна по-близо до себе 
си. Ще ми е приятно. Пулсът ми постепенно се успокоява, 
но продължавам да се потя.

– И какво, реши да препускаш между общежитията като 
умопобъркан?

Той се ухилва.
– Точно така. А сега да вървим да видим стаята ти.
Миналата пролет се надявах да ми се падне печеливш 

билет от лотарията и да се обзаведа с така мечтаната 
единична стая, но напълно в реда на нещата късметът ми из-
невери. Чаках на опашка часове наред, за да си избера стая от 
зле нарисуваната карта, само за да установя, че единичните 
стаи отдавна са раздадени. Недоумявах защо цялата работа 
не се прави онлайн и мълчаливо проклинах старомодната 
система, докато прехвърлях наличните варианти. Админи-
страторът няколко пъти ме попита нямам ли приятелка, с 
която да си деля стаята, и поне пет пъти се направих, че не 
го чувам, докато накрая се наложи да кресна: Нямам си, ясно 
ли е? Нямам с кого да деля стая! ТОЧНО ЗАТОВА ИСКАМ 
ЕДИНИЧНА СТАЯ!
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Би могло да се каже, че направих сцена, но в онзи момент 
бях твърде заета да се боря с паниката, за да ми пука. В 
крайна сметка си избрах половината от двустайно апарта-
ментче, в което ако не друго, щях да имам собствена спалня 
и право на ползване на общата всекидневна. Вярно, стаята 
нямаше самостоятелен вход, но реших, че ще успявам да 
се промъквам незабелязано. В мигове на оптимизъм дори се 
осмелявах да се надявам, че бих могла да се спогодя с непоз-
натата съквартирантка. Така де, случват се и чудеса на 
този свят. Въпреки това днес ужасно се притеснявам от 
първата ни среща.

Регистрирам се в общежитието, получавам си ключа, а 
после, съвсем разтреперана, влизам в апартаментчето на 
партера.

Саймън се разсмива, като ме чува да въздъхвам облекчено.
– Радваш се, че още я няма, а?
Избутвам куфара в една от празните спални и се отпускам 

върху отблъскващо оранжевото, кораво като камък канапе 
в общата всекидневна. Саймън дръпва стола от стаята ми, 
плъзга го до канапето и се настанява отгоре.

– Защо се тревожиш толкова?
Скръствам ръце и оглеждам сивата стая.
– Не се тревожа. Убедена съм, че е много симпатична. 

Сигурна съм, че ще станем първи дружки и ще си правим 
прически една на друга, ще се бием с възглавници по бельо и 
накрая ще завържем страстна лесбийска връзка. – Присви-
вам очи срещу провиснала паяжина и си представям яйцата, 
от които ще се излюпят още паяци и ще завладеят стаята. 

– Алисън? – Саймън изчаква да го погледна. – Не може. 
Не може да станеш лесбийка.

– Защо пък не?
– Защото всички ще кажат, че си сменила резбата, по-

неже баща ти е обратен. Ще направят от мухата слон, ще 
трябва да слушаме вечния спор за природата и възпитанието 
и накрая ще се отегчим до смърт.


