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Джина  Шоуолтър

Вратата на балкона беше отворена и свежият студен 
въздух нахлуваше вътре. Тя приближи. Сгорещената є 
кръв я правеше безразлична към студа. Мадокс стиска-
ше парапета на балкона с гръб към нея, а тъмната му коса 
(мокра, забеляза тя) беше в безпорядък. Раменете му бяха 
широки, загорели от слънцето и голи.

Никога не беше виждала гърба му.
Там имаше татуирана огромна пеперуда, която се прос-

тираше от върха на раменете му до под колана на пантало-
ните му. Беше червена, почти неонова, и изглеждаше ядо-
сана. Зла. Сякаш можеше да скочи от гърба му и да я сре-
же на две. Странно, помисли тя. Пеперудите бяха толкова 
нежни същества. Ашлин никога не би могла да помисли, 
че някоя може да изглежда толкова заплашително. Или че 
мъж, толкова... мъжествен, колкото беше Мадокс, би имал 
такава рисунка, татуирана върху тялото си.

– Мадокс! – прошепна тя почти без дъх.
Той се извърна бързо, сякаш тя беше изкрещяла. Чувст-

вените му устни бяха намръщени. В този миг той не беше 
любовникът, който я беше оставил да се изкъпе и да се под-
готви за часове удоволствие. Беше воинът, който се беше 
опитал да я остави сама в крепостта.

– Всичко наред ли е?
– На онзи балкон има одеяло – той посочи в дясно, но 

не премести присвития си поглед от лицето є. – Знаеш ли 
нещо за него?

Освен в нощта в гората, той рядко я беше гледал гневно. 
Обикновено този гняв беше насочен към някой друг. Беше 
малко объркващо тези виолетови очи, които сега бяха об-
рамчени в същото неоново червено като татуировката му, 
да са насочени към нея като обвиняващ пръст.

Добрата новина беше, че въпреки че беше ядосан, 
странната скелетна маска не беше закрила чертите му.

Добила увереност от това, Ашлин вдигна брадичка и 


