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Събота, 18 юни

Хедър

Водата беше толкова студена, че дъхът на Хедър сек-
на, докато си пробиваше път покрай хората, кои-
то се бяха стекли навсякъде по брега и в плитчи-

ните, размахвайки кърпи и ръчно изработени плакати,
без да спират да ръкопляскат и да крещят окуражител-
но на онези, които още си чакаха реда да скочат.

Пое си дълбоко въздух и се гмурна. Гласовете, крясъ-
ците и смехът незабавно заглъхнаха.

Само един глас продължи да звучи в ушите є.
“Не исках да стане така.”
Тези очи! Дългите мигли, бенката под дясната вежда.
“У нея просто има нещо...”
У нея има нещо. С други думи: у теб няма нищо.
Смяташе тази вечер да му каже, че го обича.
Студът беше смазващ, прелетя като свистящ порой

през тялото є. Джобовете на дънковите є шорти сякаш
бяха натежали от камъни. За щастие всички тези годи-
ни, през които бе прекосявала басейна и се бе надпре-
варвала с Бишъп, бяха превърнали Хедър Нил в отлич-
на плувкиня.

Водата беше пълна с тела, които се извиваха и рита-
ха, плискаха и се придвижваха напред – скачачите и
хората, които се бяха присъединили към тях в победно-
то им плуване. Те плискаха във водата все още облече-



6

ни, с кутии бира и цигари трева в ръка. Хедър чуваше
далечен ритъм, глухо барабанене, и се остави то да я
тласка през водата – без мисли, без страх.

Точно в това бе същността на “Паника”: без страх.
Тя подаде глава на повърхността, за да си поеме

въздух, и видя, че вече е прекосила тясната водна ивица
и е стигнала до отсрещния бряг: грозна купчина скали,
покрити с хлъзгав черен и зелен мъх, плътно струпани
една до друга като стара колекция от играчки “Лего”.
Целите на дупки и процепи, те се издуваха като балони
от водата и се издигаха към небето.

Трийсет и един души вече бяха скочили – до един
приятели и бивши съученици на Хедър. Само една гру-
пичка бе останала на хребета – назъбената скалиста иви-
ца на брега, която се издигаше на дванайсет метра във
въздуха от северната страна на басейна, като огромен
зъб, пробил си път на повърхността на земята.

Беше прекалено тъмно, за да ги вижда. Фенерчетата
и празничният огън осветяваха само брега и около един
метър от тъмната вода, както и лицата на хората, кои-
то бяха скочили и продължаваха да се поклащат три-
умфално, дразнейки останалите състезатели, прекале-
но щастливи, за да усетят студа. Ивицата представля-
ваше неравна черна маса, в която или дърветата си про-
правяха безогледно път напред по скалата, или гората
бавно притегляше скалата към себе си.

Хедър обаче знаеше кои са. След като стигнеха до
хребета, всички състезатели трябваше да съобщят са-
моличността си, а после Дигин Роджърс, тазгодишният
спортен коментатор, повтаряше имената в мегафона,
зает от по-големия му брат – ченге.

Оставаше да скочат още трима души: Мърл Трейси,
Дерек Клийг и Натали Велес. Нат.

Най-добрата приятелка на Хедър.
Хедър заби пръсти в една пукнатина в камъните и се

набра нагоре. По-рано, както и през изминалите годи-
ни, тя бе наблюдавала как всички останали участници
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пълзят по склона като гигантски подгизнали насекоми.
Всяка година всеки бързаше да скочи пръв, макар че
това не носеше допълнителни точки. Беше въпрос на
гордост.

Удари си лошо коляното в един изпъкнал ръб. По-
гледна надолу и видя, че по капачката є тъмнее ивица
кръв. Странно, но не изпитваше никаква болка. И ма-
кар че всички все още ликуваха и крещяха, шумът ид-
ваше някак отдалеч.

Думите на Мат заглушиха всички други гласове.
“Виж, просто не се получава.
У нея има нещо.
Можем да си останем приятели.”
Въздухът беше хладен. Вятърът бе набрал сила, пее-

ше през старите дървета и караше гората да стене, но
Хедър вече не усещаше студ. Сърцето є биеше учестено
в гърлото. Тя намери в скалата друга опора за ръцете
си, подпря краката си на хлъзгавия мъх, надигна се и се
подпря, както бе наблюдавала да правят участниците
всяко лято от осми клас насам.

Смътно дочуваше гласа на Дигин, изменен от мега-
фона:

– На късен етап в играта... нов участник...
Но вятърът отнасяше половината му думи.
Нагоре, нагоре, нагоре! Не обръщаше внимание на

болката в пръстите и бедрата си, опитваше се да се
придържа към лявата страна на скалата, където камъ-
ните, забити под ъгъл един в друг, оформяха широка
изпъкнала каменна ивица, лесна за изкачване.

Ненадейно покрай нея профуча някаква тъмна фи-
гура, човек. Хедър едва не се подхлъзна. В последния
момент притисна краката си по-силно към тесния ръб
и заби здраво пръстите на ръцете си, за да се закрепи.
Надигна се буря от аплодисменти и първата є мисъл
беше: “Натали”.

Но после Дигин избоботи:
– И той е вътре, дами и господа! Мърл Трейси, наши-

ят трийсет и втори участник, е във водата!
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Вече почти беше стигнала до върха. Рискува да
хвърли поглед назад и зърна стръмен наклон на назъ-
бена скала, тъмна вода, която се разбиваше в основата
на издатината. Ненадейно є се стори, че от нея я разде-
лят милиони мили.

За секунда мъглата в главата є се разнесе, гневът и
болката отшумяха и є се прииска да запълзи обратно
надолу, да се озове на сигурно място на брега, където я
чакаше Бишъп. Въпреки късния час можеха да отидат
до ресторантчето на Дот и да хапнат вафли с допълни-
телно масло и допълнително бита сметана. Можеха да
се качат в колата, да отворят всички прозорци и да ка-
рат безцелно, заслушани във все по-високото свирене
на щурците, или да седнат на капака на колата му и да
си говорят за глупости.

Но беше много късно. Гласът на Мат отново зашепна
в ухото є и тя продължи да се катери.

Никой не знае кой е измислил “Паника” или кога е
започнала играта.

Съществуват различни теории. Някои хора обвиня-
ват закриването на фабриката за хартия, при което че-
тирийсет процента от пълнолетните жители на Карп,
Ню Йорк, за една нощ останали без работа. Майк Ди-
кинсън, който се прочу, след като го арестуваха като
дилър за наркотици в същата нощ, в която го обявиха
за крал на бала и сега сменя спирачки на “Джифи Люб”
на Магистрала 22, обича да си приписва заслугата. За-
това все още ходи на Началния скок, седем години след
завършването си.

Но нито една от тези истории не отговаря на истина-
та. “Паника” започна както толкова много други неща
в Карп – бедно градче с население от дванайсет хиляди
души, разположено насред нищото: защото беше лято
и нямаше какво друго да се прави.

Правилата са прости. Денят след завършването е
Началният скок и играта продължава през цялото лято.
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След последното изпитание победителят прибира джак-
пота.

Всички в гимназията “Карп” плащат за джакпота, без
изключение. Таксата е по един долар на ден за всеки ден
от учебната година – от септември до юни. Отказалите
да кихнат сумата получават напомняния, които вари-
рат от деликатни до крайно убедителни: ограбено шкаф-
че, разбити прозорци, разкрасена физиономия.

Така е честно. Всеки, който иска да играе, има възмож-
ност да победи. Това е още едно от правилата: всички
ученици от последния курс, но само от последния, мо-
гат да участват и трябва да оповестят, че смятат да се
състезават в Скока – първото изпитание. Понякога се
записват цели четирийсет деца.

Победителят винаги е само един.
Двама съдии планират играта, определят изпитани-

ята, запознават с инструкциите, раздават и отнемат точ-
ки. Избират ги съдиите от предишната година и само-
личността им се пази в строга тайна. В цялата история
на “Паника” никой никога не е признавал, че е бил
съдия.

Разбира се, имало е подозрения – слухове и предпо-
ложения. Карп е малко градче и на съдиите им се пла-
ща. Как така Майра Камбъл, която постоянно крадеше
обяд от училищната закусвалня, защото у тях нямаше
храна, ненадейно си позволи хонда втора ръка? Каза,
че някакъв чичо бил умрял. Но никой никога не беше
чувал за чичото на Майра. Всъщност никой не бе по-
мислял за Майра, докато един ден не пристигна с кола
със свалени прозорци и цигара в устата. Слънцето блес-
теше по предното стъкло толкова ярко, че скриваше
почти напълно усмивката на лицето є.

Двама съдии, избрани тайно, заклели се да пазят тай-
на, които работят заедно. Така трябва да бъде. В проти-
вен случай ще започнат да им предлагат подкупи, а
може би и да им отправят заплахи. Точно затова са два-
ма – за да е сигурно, че ще се запази равновесието, да се
намали възможността единият от тях да прибегне до
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измама и да започне да дава информация, да подхвърля
намеци.

Ако играчите знаят какво да очакват, значи могат да
се подготвят. А това изобщо не е честно.

Донякъде самата неочакваност, това, че никога не
знаят, започва да ги изнервя и ги кара да се откажат един
по един.

Джакпотът обикновено възлиза само на малко над
петдесет хиляди след удържането на таксите и изпла-
щането на възнаграждението на съдиите – които и да
са те. Преди четири години Томи О‚Хеър си прибра пе-
чалбата, направи от една заложна къща две покупки,
едната от които лимоненожълт форд, отправи се право
към Вегас и заложи всичко на черно.

На следващата година Лорън Дейвис си купи нови
зъби и нови цици и се премести в град Ню Йорк. Две
Коледи по-късно се върна в Карп, остана точно толко-
ва, колкото да се изфука с новата си дамска чанта и още
по-новия си нос, и се понесе обратно към града. До Карп
достигнаха какви ли не слухове: че се среща с бившия
режисьор на някакво телевизионно риалити шоу за от-
слабване; че е станала модел на “Виктория Сикрет”,
макар че никой никога не я видя в каталог. (А много от
момчетата провериха.)

Конрад Спърлок се насочи към производството на
метамфетамини – бизнесът на баща му – и вложи пари-
те в нова барака на Малъри Роуд, след като последното
им местенце изгоря. Но Шон Макманъс използва пе-
чалбата си, за да отиде в колеж: смята да стане лекар.

През седемте години, откакто се играе “Паника”, има
три смъртни случая – четири, ако броим Томи О`Хеър,
който се застреля с втората си покупка от заложната
къща, след като числото излезе червено.

Разбирате ли? Дори победителят от “Паника” се бои
от нещо.

И така, обратно към първия ден след завършването,
деня, в който се открива “Паника”, деня на Скока.
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