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„Pолер“ е изпълнен със светлини. Всич-
ки са маскирани. Влизам и приятели-

те ми са там. Весело ме поздравяват, дори и 
Амбър. Само Нина не ме забелязва, защото 
танцува с Гастон. 

Всичко изчезва, когато срещам Матео. Ка-
раме към центъра на пързалката и се гледаме. 
Много сме близо и... Не виждам нищо, само 
дим...

Събуждам се стресната. Поглеждам на-
около  – всичко е нормално, с изключение на 
дима, който влиза изпод вратата; тичам да я 
отворя, но е заключена. „Сигурно още съну-
вам“, мисля си. В този момент виждам една 
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кутийка и я отварям. Медальон с формата на 
слънце! В ръката ми е луната. Съединявам ги. 
Пасват един в друг перфектно и вратата се 
отваря. 

Мама отваря вратата, аз отварям очи.
– Мамо, това друг сън ли е? – питам я. 
– Доколкото знам, не. Да видим. – Ощипва 

се леко и ми намига. – Будна си, спокойно. Но 
защо питаш? Колко сънища сънува? 

Нямам желание да э разказвам, така че ска-
чам от леглото да се облека. След като тя изле-
зе, оставям още едно гласово съобщение на Ма-
тео и въздишам притеснена.

 
След като пристигаме в „Блейк“, Амбър оти-

ва при Делфи и Хасмин. Аз се оглеждам за Ма-
тео, докато не звънва звънецът и се забързвам, 
какво ли се случва?

В междучасието всички говорят за Матео. 
Всеки си има хипотеза: Амбър казва, че е оста-

нал в Италия, Хасмин смята, че пъте-
шества някъде, а Гастон подозира, че 
е изпуснал полета. 

Все повече се притеснявам. Каз-
вам на Нина, че по време на цялата 
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ваканция сме си писали. Тя ми отвръща да не 
се притеснявам, че най-вероятно няма обхват, 
но ми е трудно. Като э разказвам съня си, Нина 
ме пита:

– Отворила се е врата, когато си съединила 
двете части на медальона? Като ключ?

В този момент пристигат Джим и Ям и се 
прегръщаме, говорим си за ваканцията. По-
глеждам отново телефона си и въздишам. 
Джим забелязва тъжното ми лице и казва:

– Не ми казвай, че е нещо лошо! Не ми каз-
вай, че е нещо общо с изненадата!

Питам я за каква изненада говори.
– На страницата на „Ролер“ пишеше, че днес 

ще обявят някаква изненада. Не сте ли видели?

 
В имението Шарън намества някаква кар-

тина. Пристига Рей с папка в ръка. 
– Тук е цялата информация, която поис-

кахте за бившите собственици на имението в 
Канкун.

– Остави я на масата, моля те  – отговаря 
тя. – Някой от предишните собственици тряб-
ва да е осиновил племенницата ми. Провери ли 
дали някое момиче отговаря на възрастта?
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– Да, но не само дъщерите на собственици-
те съвпадат по възраст.  – Колебае се малко и 
продължава.  – Семейство Валенте например. 
Дъщеря им Луна е на същата възраст както 
племенницата ви...

– Какво говориш, Рей? 
Той се колебае, но се осмелява да отговори:
– Казвам, с цялото си уважение, че трябва 

да проучим самоличността на Луна Валенте.
– Дъщерята на прислугата? – казва Шарън 

и се изсмива снизходително. – Как изобщо ти е 
хрумнала подобна лудост?

Рей си тръгва. Минава покрай кухнята, къ-
дето Моника разпитва Аманда за новия э при-
ятел, който работи на кораб.

– А какво ще правиш с другия си възлюбен? 
Мисля, че трябва да говориш с Като. 

В отговор Аманда изважда медальона, кой-
то Като э беше подарил, и го оставя на масата.

 
Излизам от „Блейк“ и Симон вече ме чака. 

Доволна, се хвърлям да го прегърна.
– Симон! Приятелю!
– Луна, как си! – казва ми с усмивка.  – Мно-

го ми липсваше. Така ми се искаше да съм с теб 
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в Канкун. 
И на мен ми беше мъчно за него; всички му 

пращаха целувки и поздрави. Подавам на Си-
мон бонбоните и той се зарадва.

– Бонбони от тамаринд! Това е злато!
Питам го дали знае нещо за изненадата в 

„Ролер“.
– Ами... – казва. – Знаеш, че работя тук и оче-

видно знам нещо, но не мога да ти кажа. 
– Това може да почака  – отговарям,  – но 

това, което не мога да чакам повече, е да отида 
на пързалката! 

Усмихва се и ми казва, че на пързалката э 
липсвам. Когато поглеждам разсеяно към теле-
фона си, той се усеща.

– Какво ти е? Сякаш се появи облак над гла-
вата ти. Заради Матео е, нали?

– Няма го в „Блейк“, никой не знае нищо за 
него. Да не би повече да не се върне?

 

Преди да тръгна към „Ролер“, минавам през 
имението да се преоблека. В кухнята изпра-
щам още едно съобщение на Матео. 

Търся любимата си чаша по шкафовете и 
виждам една кутийка, от което изтръпвам – съ-
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щата е като тази от съня ми! 
– Не може да бъде! – казвам тихо.
Отварям я и вътре е медальонът със слън-

цето. Аз съм в шок, същият е като този, който 
сънувах. Без да разбера, Рей влиза в кухнята 
и застава зад мен.

– Луна... – казва и аз подскачам от страх. 
Медальонът пада зад един шкаф. Отивам в 
стаята си, ще се върна по-късно за медальона.



По пътя към „Ролер“ се пързалям с пълна 
сила. При гардероба разказвам на Нина 

за медальона. Пита ме дали съм пробвала да 
го съединя с моя. 

– В съня ти частите се съединяват като две 
половини на един медальон. Не ти ли стана 
любопитно да провериш дали е истина?

– Това е много добра идея...  – казвам.  – 
Трябва да намеря медальона.

И двете се смеем на разсеяността ми, по-
глеждам телефона си и признавам, че про-
дължавам да се притеснявам за Матео. 

2
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Сякаш след цяла вечност Тамара се качва 
на сцената.

– Здравейте, всички! Добре дошли в „Джам 
енд Ролер“! Днес ще бъде специална вечер, ве-
чер на новости и изненади... и, за да започнем с 
първата, ви оставям със Санти Оуен!

Ръкопляскаме на Санти – музикалния про-
дуцент, с който се запознахме преди няколко 
месеца.

– Благодаря ти, Тамара. Готови ли сте? Дой-
де моментът! Искате ли да разберете за какво 
става дума? Не ви чувам. – В отговор започва-
ме да крещим „Да!“.  – Това е енергията, която 
ми харесва! Тогава да броим заедно наобратно 
и когато приключим, изненадата ще се поя-
ви на екрана на „Ролер“. Пет, четири, три, две, 
едно... Момчета и момичета от „Ролер“, кажете 
здравей! Дават ви директно и на живо в канала 
на „Видия“!

На екрана се появяваме ние. 
– Какво е това? Снимат ли ни? – чувам Ам-

бър да казва. – Кажи здрасти, Лунита. В Италия 
Матео може би те гледа. 

Не э обръщам внимание. Виждам Джим и 
Ям да се усмихват пред камерата. Санти обяс-
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нява, че камерите ще следят „Ролер 
Бенд“. Ще предават всичко на сайт, 
който се казва „Видия“; много хора 
ще видят бенда! 

– Ще бъде суперяко! – казвам раз-
вълнувана. – Колко хубаво за групата! 

Нико, Педро и Симон се качват на сцената. 
Новата им песен е невероятна! Симон ми пра-
ви знак да се кача. Аз завъртам глава, за да от-
кажа, но Нина и Гастон ме избутват на сцената. 
Колко е нервно само! Има много камери! По-
глеждам приятелите си и се съсредоточавам в 
пеенето. Музиката ни свързва. Като приключ-
ваме, Тамара се качва на сцената. 

– Не слизайте още – казва Тамара. – Санти 
Оуен направи своето изявление, сега е мой ред. 
Искам да ви кажа, че... си тръгвам от „Ролер“. 

В шок сме, никой не казва дума. 
– Сигурна съм, че така ще е най-добре за 

всички  – продължава.  – От днес Санти Оуен 
ще отговаря за „Ролер“ и музикалните таланти. 
А що се отнася до състезанията по кънки, бих 
искала да се заеме с това някой... който е дал 
най-доброто от себе си на пързалката...

Амбър се усмихва в очакване. Тамара 
продължава:

– ...някой, който винаги постига това, което 
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си поставя за цел, и заразява с много ентуси-
азъм. Този човек е... 

Амбър се готви да се изправи на крака.
– Това е Луна!
Амбър ме гледа бясна. Аз съм стъписана. 

Жалко, че от сцената не виждам, че телефонът 
ми звъни.


