


Розамънд Лъптън

ПОСЛЕ

© Мария Чайлд, превод, 2014
© Getty Images, снимка на корицата, 2014

© Enthusiast – запазена марка на „Алто комюникейшънс  
енд пъблишинг“ ООД, 2014

ISBN 978-619-164-101-7

Rosamund Lupton
AFTERWARDS

Copyright © Rosamund Lupton, 2011



София • 2014

Превод от английски
Мария Чайлд

РОЗАМЪНД ЛЪПТЪН



7

ПРОЛОГ

Не можех да помръдна дори малкото си пръстче, нито да 
трепна с клепачи. Не можех да отворя уста, за да изкрещя.

Мъчех се с все сили да поместя огромната тежка коруба, 
в която се беше превърнало тялото ми, но лежах затисната 
под корпуса на потънал на океанското дъно гигантски ко-
раб и движението беше невъзможно.

Клепачите ми бяха заварени. Тъпанчетата – спукани. 
Гласните струни – скъсани.

На дъното беше много тежко и тъмно като в рог; над мен 
се простираше цяла миля черна вода.

Трябва да се боря, казах си, мислейки за теб. Изплъзнах 
се от разбитата коруба на тялото си и се озовах в черния 
океан.

Заплувах нагоре към дневната светлина с всичка сила.
Оказа се, че в крайна сметка дълбочината не е цяла миля.
Защото изведнъж се озовах в бяла, ярко осветена стая, 

изпълнена с острата миризма на антисептик. Чух гласове, 
някой спомена името ми.

Видях телесната си обвивка, която беше част от моето 
„аз“, в болнично легло. Един доктор повдигна клепачите ми 
и светна с фенерче в очите ми; друг изправи горната част на 
леглото ми, трети заби система в ръката ми.

Няма да повярваш на това. Ти си мъж, който строи бен-
тове и изкачва планини; мъж, който познава природните и 
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физичните закони. „Глупости!“, възкликваш, когато някой 
говори за паранормални явления по телевизията. Макар че 
ще си по-мил с жена си и няма да се подиграваш на думите 
є, все пак ще си помислиш, че е невъзможно. Но човек на-
истина може да се отдели от тялото си. Във вестниците пи-
шат за подобни случаи; хора разказват за тях по „Радио 4“.

Но ако случващото се е реално, какво би трябвало да на-
правя? Да си проправя път сред докторите и да изблъскам 
сестрата, която бръсне главата ми? „Извинете! Направете 
път! Извинявам се! Това е моето тяло, струва ми се. Всъщ-
ност аз съм си тук!“

През ума ми преминаха невероятни неща, понеже ме 
беше страх. Страх, от който ми се повръщаше, страх, от 
който ме побиваха тръпки и който ме караше да треперя.

И когато изпитах страха, си спомних.
Непоносимата жега, гневните пламъци и давещия дим.
Училището гореше.
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1

Ти прекара следобеда на онази твоя важна среща в Би Би 
Си, така че не си усетил силния топъл вятър. „Като манна 
небесна за спортен празник“, казваха си родителите един на 
друг. Помислих си, че дори Бог да съществуваше, щеше да е 
малко зает покрай гладуващите хора в Африка или изоста-
вените сирачета в Източна Европа, за да се занимава с оси-
гуряването на безплатен климатик за надбягването с чували 
в „Сидли Хаус“.

Слънцето блестеше върху белите линии, очертани по 
тревата; свирките, окачени на вратовете на учителите, лъ-
щяха; косите на децата бяха лъскавоярки. Затрогващо го-
лемите стъпала на малките крачета отскачаха от тревата по 
време на състезанието на сто метра, надпреварата с чували, 
бягането с препятствия. През лятото училището не може да 
се види, тъй като огромните корони на дъбовете го скриват 
от поглед, но аз знаех, че децата от предучилищната група 
все още имаха занятия, и си помислих, че е срамота най-
малките да не могат да излязат навън и също да се насладят 
на летния следобед.

Адам носеше значката с надпис „Вече съм на осем!“ от 
картичката, която му бяхме подарили сутринта – едва тази 
сутрин. Той се спусна към мен, а малкото му личице сияе-
ше, защото отиваше да вземе тортата си от сградата на учи-
лището ей сегичка! Роуина трябваше да донесе медалите, 
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така че щеше да отиде с него; Роуина, която учеше в „Сидли 
Хаус“ заедно с Джени преди толкова много луни.

Когато двамата тръгнаха, се огледах да видя дали Джени 
се е появила. След пълния є провал на зрелостните изпити 
смятах, че би трябвало незабавно да започне да преговаря 
за поправителните, но тя искаше да продължи да работи в 
„Сидли Хаус“, за да плати заплануваното си пътуване до Ка-
нада. Странно е, като си помисля колко много възразявах 
срещу това.

Мислех, че е достатъчно предизвикателство на седемна-
десет години да заемаш временно място на помощник-учи-
тел, а този следобед я бяха натоварили и със задълженията 
на училищна сестра. Двете нежно бяхме кръстосали шпаги 
по време на закуската.

– Просто си прекалено млада, за да поемаш такава голя-
ма отговорност.

– Говорим за спортен празник на учениците от начален 
курс, мамо, не за кървава катастрофа на магистралата.

Но сега смяната є почти беше свършила – без никакви 
инциденти – и тя скоро щеше да излезе и да се присъедини 
към нас. Сигурна бях, че няма търпение да напусне онази 
малка задушна стая, забутана на последния етаж на учили-
щето.

На закуска бях забелязала, че е облякла онази черве-
на пола с волани и един прилепнал топ, и є бях казала, че 
не изглежда много професионално, но кога ли Джени се е 
вслушвала в съветите ми относно дрехите?

– Благодари на съдбата, че не съм в свлечени дънки.
– Имаш предвид онези, които момчетата носят по среда-

та на задниците си?
– Да.
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– Винаги ми се е искало да отида и да им ги издърпам 
нагоре.

Тя избухва в смях.
А дългите є крака наистина изглеждат прекрасно под 

прекалено късата прозрачна пола и пряко волята ми ме об-
зема лека гордост.

Макар че е наследила дългите си крака от теб.

Мейси се появи на игрището, сините є очи блестяха, цяло-
то є лице представляваше една огромна усмивка. Някои хора 
я подценяват, смятайки я за превзета и фалшива представи-
телка на висшата класа, облечена в блузи със забавни щампи 
(и с дълги ръкави в различен цвят), но повечето я обичаме.

– Грейси – каза тя и ме прегърна. – Дойдох да закарам 
Роуина у дома. Изпрати ми съобщение преди малко, каза, 
че метрото не работело. И така, майката шофьор идва да 
спаси положението!

– Отиде за медалите – казах є. – Адам е с нея, ще си вземе 
тортата. Трябва да се върнат всеки момент.

Мейси се усмихна.
– Каква торта избрахте тази година?
– Правоъгълна шоколадова от „Маркс енд Спенсър“. 

Ади издълба окоп с една лъжица, махнахме всички дражета 
и ги заменихме с войници. Така че стана торта, изобразя-
ваща Първата световна война. Което звучи малко жестоко, 
но е в тон с обучението във втори клас, така че се надявам 
никой да не възрази.

Тя се засмя.
– Страхотно.
– Всъщност не е, но той вярва, че е така.

– Тя най-добрата ти приятелка ли е, мамо? – попита ме 
Адам неотдавна.

– Вероятно да – отвърнах.
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Мейси ми подаде „нещо дребно“ за Адам, красиво опа-ковано пакетче, което знаех, че ще съдържа възможно най-подходящия подарък за сина ми. Невероятна е, що се отнася до подаръците. Това е едно от многото неща, заради които я обичам. Друго такова е, че докато дъще-ря є учеше в „Сидли Хаус“, Мейси всяка година вземаше участие в надбягването на майките и винаги пристигаше последна, на цяла миля зад другите, но не є пукаше! Ни-кога не беше притежавала спортен екип и за разлика от буквално всички останали майки в „Сидли Хаус“, кракът є никога не беше стъпвал във фитнесзала.Знам. Задържам се на това слънчево игрище с Мейси по-дълго от необходимото. Съжалявам. Но ми е труд-но. Онова, за което ми предстои да говоря, е дяволски  трудно.Мейси тръгна към училището, за да намери Роуина.Погледнах часовника си; наближаваше три.Все още нямаше следа нито от Адам, нито от Джени.Учителят по физическо наду свирката си за последното състезание – щафетата – и призова през мегафона отборите да заемат позиция. Разтревожих се, че Ади ще си има про-блеми, задето не е на определеното му място.Хвърлих поглед назад към училището, като си мислех, че всеки момент ще ги видя да приближават.

От сградата се извиваше дим. Гъст черен дим, като от огромен лагерен огън. Повече от всичко друго си спом-ням спокойствието. Отсъствието на паника. Но знаех, че тя приближава с бясна скорост към мен, подобно на мощна непобедима стихия.Трябваше да се скрия. Бързо. Не. Аз не бях в опасност. Този ужас, който ме беше обзел, не е за самата мен. Децата ми бяха застрашени.Действителността ме блъсна в гърдите с пълна сила.
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Имаше пожар и те бяха насред него.
Те бяха насред него.

И в следващия миг вече летях със скоростта на един писък.
Бягах толкова бързо, че нямах време да дишам.

Един препускащ писък, който не можеше да престане, 
докато не прегърнех и двамата.

Когато прекосявах шосето, чух сирени откъм моста. Но 
пожарните не се движеха. До светофара имаше изоставени 
коли, които блокираха пътя им, други коли спираха насред 
шосето – от тях изскачаха жени и хукваха по моста към учи-
лището. Но всички майки бяха на спортния празник. Как-
во правеха всичките тези жени, защо изритваха настрана 
обувките си с високи платформи и се спъваха в джапанките 
си, и крещяха, докато тичаха – също като мен? Познах една 
от тях, детето є беше в предучилищната група. Майките на 
четиригодишните, дошли, както обикновено, да приберат 
децата си. Една беше зарязала малко дете в изоставения си 
джип и мъничето удряше по прозореца, докато наблюдава-
ше как майка му взема участие в това ужасяващо майчин-
ско надбягване.

Пристигнах първа, преди всички останали майки, защо-
то на тях все още им предстоеше да прекосят шосето и да 
пробягат автомобилната алея.

Освен това четиригодишните малчугани вече бяха на-
редени в редица пред училището заедно с учителката им; 
Мейси беше там, прегърнала учителката. Забелязах колко 
стресирана изглеждаше младата жена. Черният дим се вие-
ше от сградата зад гърба им – все едно бълван от фабричен 
комин, – и опушваше лятното синьо небе.
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И Адам беше навън – навън! – до онази бронзова статуя. 
И ридаеше, притиснат към Роуина, а тя крепко го прегръ-
щаше. И в този момент на облекчение усетих как от гърди-
те ми се излива любов, насочена не само към моето малко 
момченце, но и към момичето, което го успокояваше.

Позволих си да изпитам това свиващо стомаха облекче-
ние за секунда, може би две, после се огледах за Джени. Руса 
коса, подстригана на черта, слабичка фигура. Навън няма-
ше никой, който дори слабо да наподобява Джени. Сирени-
те виеха откъм моста.

И четиригодишните започнаха да плачат, когато видяха 
как майките им тичат с пълна скорост към тях, с лъснали 
от сълзи лица и протегнати ръце, копнеещи да прегърнат 
децата си.

Обърнах се към горящата сграда. От класните стаи на 
втория и третия етаж се виеше черен пушек.

Джени!
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