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ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР

– В заключение, това е смисълът на reductio ad absurdum. – 
Селест затвори лаптопа си и се усмихна на класа. По-
следният месец си струваше. Изпита удовлетворение 
и радост, че най-сетне се освободи от натрупаната 
енергия и от очакването да направи тази презентация по 
философия. Мина без грешка. – И следващия път, когато 
се наложи да докажете нещо чрез доказване на против-
ното, ще имате точните знания как да го направите. 

Презентацията наистина беше много подробна и из-
пипана, макар безизразните лица на съучениците ѝ да не 
подсказваха нищо подобно. Един младеж със синя бан-
дана изглеждаше толкова апатичен, че дори пациент в 
медикаментозна кома би имал по-изразителна физионо-
мия, а момиче със скандално къса поличка я пронизваше с 
убийствен поглед. Селест се обърна към господин Клен 
с надеждата поне от него да получи различна реакция. 
Той стоеше като истукан. Нещо не беше наред. Нещо 
се беше случило. А тя не можеше да определи какво точ-
но. Затвори очи и прехвърли последните четиресет и 
пет минути в главата си. Да не би да беше пропуснала 
някоя подробност? Не че имаше значение какво мислят 
останалите. 
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Господин Клен сви устни в опит да сдържи усмивката си 
и стана от мястото си до прозореца. Селест не виждаше 
нищо забавно в ситуацията. Всъщност настроението ѝ 
падаше главоломно.

– Беше… изключително. Наистина ли си единайсети 
клас, а не студентка, способна да защити дисертация? – 
намигна ѝ учителят и в същия момент се чу звънецът. 
Селест отново дишаше. 

Съучениците ѝ се заизнизваха покрай нея, един се блъс-
на в лаптопа ѝ, друг я настъпи нарочно. Тя заби поглед 
пред себе си и остави лицата да се процеждат размазани 
в периферията. Нямаше смисъл да прояснява картината. 
Забелязваше въртенето на очи и чуваше мърморенето, 
донякъде заглушено от звънеца. 

Лудачка. Някой разбра ли нещо?
Това беше най-скучният час на света. 
Страшно е секси, обаче яко ѝ хлопа дъската.
Откачалка. Загубенячка. Ненормална.
Прегърна лаптопа си и изчака стаята да се изпразни.
– Селест?
Звънецът беше замлъкнал, в главата ѝ се появи нов 

звук, наподобяващ свистенето на вятър или статичния 
шум от телевизор. 

– Селест? Добре ли си?
– А? Да, да. Страхотно съм – усмихна се на учителя. 

Беше ѝ симпатичен. Добър човек, винаги говореше меко. 
Само дето винаги миришеше на влажни листа, но това бе 
простимо, защото човекът не бе виновен, че си е избрал 
кофти одеколон. 

– Сигурна ли си? Презентацията ти беше много под-
робна. Едва ли ти е било лесно да я представиш. Събрала 
си много информация. Както винаги, съм впечатлен и се 
възхищавам на усилията, които очевидно си положила.

– Харесва ми да издирвам информация. Действа ми за-
реждащо и вдъхновяващо. – Пак се усмихна, нищо че бу-
зите я боляха. 



Правилният избор  9

– Всичко е наред, нали? Съжалявам, ако класът не от-
кликна по начина, по който си очаквала. Май част от ма-
териала им дойде малко в повече. 

– Очаквах по-адекватна реакция на метафората за ряпа-
та, но явно остроумните философски препратки към ко-
реноплодни зеленчуци не са за всеки. – Селест отиде до 
чина си и прибра лаптопа и папката в червената си чанта. 

– За мен беше много остроумна и на място. Вярно е, че 
сме в престижно частно училище и учениците са умни и 
наблюдателни, но това, което ти направи днес, е различ-
но. Няма как да го разберат. Което обаче не е лошо. Ти си 
много над нивото на съучениците си и със сигурност го 
осъзнаваш. Няма причина да се срамуваш. 

– Аз не се срамувам – изстреля тя. – Извинявам се. Прос-
то изпитвам наслада от по-задълбочените размишления. 
Бях си поставила за цел да ви покажа, че имам интерес към 
предмета, и мисля, че я постигнах. 

– Наистина го направи. Бих искал да ти напиша пре-
поръчително писмо за университет. Предполагам, че ще 
кандидатстваш във всички от Бръшляновата лига?

– Да, благодаря. Много бих се радвала на препоръка.
– Едва октомври е, но може да помислиш за ранно запис-

ване някъде. Ами нещо извън Лигата? Ако имаш интерес, 
мога да предложа алтернативи.

– Алтернативи ли? Защо са ми? – Селест метна чан-
тата си през рамо и пристъпи напред. Стаята леко се 
завъртя и тя спря и погледна надолу. – Извинете ме. Явно 
адреналинът от презентацията ми е дошъл в повече. 

Господин Клен смръщи чело.
– Вода?
– Имам свободен час. Ще си намеря вода и ще си почи-

на. – Чантата ѝ натежа и заплаши да я завлече през пода, 
право към земното ядро. 

– Във всеки случай, поздравления за добре свършената 
работа. Има защо да се гордееш. – Той закопча вълнената 
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си жилетка, сложи в устата си дъвка и седна зад бюрото 
си. – Ще се видим утре, хлапе.

Селест повдигна глава и си пое въздух. Вратата към ко-
ридора ѝ се стори ненужно тежка и на излизане от стаята 
тя въздъхна. Обикновено дървеният под и месинговите 
елементи на училищната архитектура я успокояваха, но 
сега звукът в главата ѝ не секваше. Какво ставаше?

Би трябвало да е доволна. Денят мина почти както се 
бе надявала: представи успешно презентацията си, без кой 
знае каква реакция от страна на съучениците ѝ. Точно 
както бе планирала. Не искаше да променя каквото и да 
било, не искаше да бъде забелязвана. Да, хапливите нападки 
бяха неприятни, но очаквани и отминаваха бързо. И въпреки 
това нещо я глождеше.

Другите ученици вече бяхa по стаите и Селест щеше 
да отиде да чете в библиотеката през свободния си час. 
Нямаше домашно, затова мислеше да препрочете нещо от 
Джейн Остин. Бавно започна да отключва шкафчето си. 
Не се отваряше. Пробва пак. На третия опит осъзна, че не 
може да уцели цифрите от шифъра си, защото очите ѝ бяха 
замъглени от сълзи. Започна да мига яростно, за да ги пре-
глътне, и най-после се справи с кода. Какво ѝ ставаше днес?

Прибра чантата си и подскочи, когато в съседното 
шкафче се блъсна момиче с дълга яркорозова коса. 

– Страшна презентация. – Съученичката ѝ облегна 
глава на металната вратичка, на лицето ѝ грееше усмивка. 

Селест я изгледа. Да, беше в класа ѝ по философия. Труд-
но би могло да не я забележи човек, като се имаше предвид 
косата ѝ, но досега Селест не си беше говорила с нея. Не 
че си говореше с много хора. Социалната ѝ изолация бе 
личен избор и се чувстваше спокойна така. Това момиче 
нахлуваше в личното ѝ пространство, но Селест пак щеше 
да е любезна.

– Името ти е Далас, ако не се лъжа? – попита. – Чес-
то седиш до прозореца и гледаш навън, вместо да слушаш 
учителя.


