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ПЪРВА ЧАСТ: КУПОНЪТ

ПРОЛОГ

КАНАТА
Лято. Самото споменаване на думата извиква в ума
поредица успокояващи образи. Дълги вечери, прекарани в наблюдение на слънцето, което бавно залязва зад
хоризонта, и светулките, които озаряват въздуха като
фойерверки по случай Четвърти юли. Мързеливи дни
на люлката на верандата с фунийка сладолед в ръка, докато се чудиш дали да се насладиш на вкуса възможно
най-бавно, или да го погълнеш, преди да се разтече от
всички страни.
Лятото е време за лентяйстване, за опити да прогониш комарите от голата си кожа и плискане в река
Суийтуотър; време, в което не обръщаш внимание на
алармата на телефона си и губиш представа колко е часът. Време за онази сякаш застинала реалност, където
всяко подобие на отговорност се изпарява и оставаш
само ти, приятелите ти и усещането, че всичко, което
правиш и което си, е мимолетно, мъгляво... и само твое.
В Ривърдейл лятото принадлежеше на нас.
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Или поне така смятахме. Допреди това лято. Докато Арчи Андрюс не беше арестуван за убийство и
принуден да прекара лятото преди началото на единадесети клас в съдебната зала – като подсъдим. Преди да
бъдем принудени да се изправим пред ужасяващата – и
ужасяващо висока – вероятност този процес да се окаже само началото.
Касиди Бълок. Не може да се каже, че бяхме съкрушени заради смъртта му. Все пак той и дебеловратите
му приятелчета ни бяха нападнали, когато отидохме в
хижата на Вероника в Шадоу Лейк онзи уикенд. И сигурно щеше да се случи нещо още по-лошо, ако Вероника не беше задействала безшумната аларма.
Така че не съжалявахме, че беше убит (най-вероятно от Андре, бодигарда на семейство Лодж). Онова, за
което всъщност съжалявахме, беше фактът, че Хайръм
Лодж, бащата на Вероника, се опита да натопи Арчи за
убийството. И че успя.
Безкрайно лято. Лятна любов. Поетът Уолъс Стивънс пише, че „лятната нощ е като една съвършена мисъл“. Но за Арчи, Вероника, Бети и мен нямаше никакво съвършенство. Само неумолима действителност.
За Арчи тази действителност означаваше да повтаря показанията си, докато не ги запомни по-добре
от собственото си име. Да изследва твърденията на
Хайръм Лодж, които го уличаваха, под лупа – редом с
майка си, Мери Андрюс, вероятно най-отдаденият адвокат, на който би могъл да разчита един тийнейджър,
обвинен в убийство.
След Мери в отбора на Арчи следваше Бети Купър –
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практична и устремена както винаги. Предишното лято
това момиче – слънчево, приветливо, но „подправено“
с щипка неочаквана острота и свободолюбив дух – бе
заето да развива уменията си като журналист със стаж
в известен лайфстайл блог в Лос Анджелис. Сега обаче използваше детективския си талант, за да докаже
невинността на най-отдавнашния си приятел. И всичко това – точно след като откри, че баща ѝ всъщност е
серийният убиец, известен в Ривърдейл като Черната
качулка.
Междувременно Вероника Лодж – съвсем отскоро
направила дебюта си като жител на Ривърдейл и все
още не съвсем уверена в тази си роля – се отказа от
значителното си наследство, а заедно с него и от срама, който го съпровождаше. Някогашната принцеса от
Парк Авеню обърна гръб на семейното име – но заедно
с него и на финансовата сигурност, което то означаваше. И докато се опитваше да си завоюва свое собствено място като новата собственичка на „При Поп“, тя бе
заета да мери сили – в напразна отчаяна борба – с баща
си. А залогът?
Свободата на Арчи Андрюс. И може би дори душата му.
Колкото до мен, аз правех всичко възможно да оправ
дая очакванията на собствения си баща и да отговоря
на неговите разбирания за лоялност и семейство, като
се приспособя към новата си роля на Крал на „Змиите“.
Тревожех се за Арчи, разбира се – или по-скоро направо си умирах от страх за него, – но се опитвах да гледам
на нещата откъм светлата им страна (нещо, което ми
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се удава, меко казано, с големи трудности). Но имаше
цяла банда хора – буквално, – която разчиташе на мен
да ги ръководя. „Змиите“ биха направили всичко за
мен – както и за семейство Андрюс, особено откакто
ни приютиха, когато Хайръм изгони всички, извадили
лошия късмет да живеят в Южната страна. И понеже
баща ми се беше оттеглил от ролята си в „Змиите“, отговорността да заслужа доверието и вярата им лежеше
на моите плещи.
Работата беше там, че самият аз не се чувствах уверен в способностите си.
С убийството на Джейсън Блосъм Ривърдейл загуби
нещо неизразимо; нещо, което му бе присъщо, откакто
го помнехме. В продължение на десетилетия мъничката ни общност бе пропита с чара на един малък, но
обитаван от добри хора град. Никой не си беше правил
труда да надникне зад тази фасада – да отдръпне завесата на този класически образ. Никой не бе пожелал...
Дори онези, които знаеха, че е просто фасада. Дори
онези, които познаваха повече от отлично тайните на
този град и неговата прогнила мрачна сърцевина.
Джейсън Блосъм. Черната качулка. А сега – и Арчи
Андрюс, някогашната гордост на градчето, обвинен в
убийство и притиснат в ъгъла от един дребен, вече разкрит и пропаднал мафиот. На ръба да загуби всичко заради една простичка грешка – да ядоса грешния човек.
Лятото се бе проточило, лепкаво и неумолимо, и бе
оплело четирима ни в сложна мрежа. Дните бяха безкрайни като дните на всяко лято – но сега мудността
им ни се струваше опасна, заплашителна.
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Наближаваше Денят на труда. Повечето тийнейджъри вече очакваха неприятния ден, в който щяха да
се завърнат на училище: домашните, клюките в училищните коридори, ставането рано сутрин.
Но ние не мислехме за това. Бихме дали всичко, за
да мислим за тези неща. Но вместо това се тревожехме,
че последният шанс на Арчи – последната му възможност да бъде свободен, да победи Хайръм Лодж в играта, започната от самия него – ни се изплъзва.
А ако ние не успеехме да спасим Арчи от ужасите,
които дебнеха в сърцето на Ривърдейл, кой би го направил?
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ПЪРВА ГЛАВА

Реджи:
Купон в къщата на Мантъл
довечера!
Арчи:
Май не ми се купонясва точно сега.
Извинявай.
Реджи:
Ясно, разбирам. Но нашите ги няма,
а заключителните речи в процеса са
следващата седмица, нали?
Арчи:
Не ми напомняй.
Реджи:
Е, какво ти остава да направиш?
Майка ти със сиг се е погрижила.
Отпусни се малко. Ще ти дойде
добре!
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Арчи:
Не искам да я оставям да си къса
нервите заради мен сама.
Реджи:
МАЙКА ти е. На бас, че би
предпочела да си изкараш поне една
вечер като нормален човек, а не
като обвиняем в убийство.
Реджи:
Прав съм. Ясно ти е.
Арчи:

…

Реджи:
Ще ида да събера „Булдозите“. После
ще пиша на Вероника. Като добавим
и нея, плюс мнението на майка ти...
Чакам те на купона.
Реджи:
Една вечер почивка, и после пак ще
потънеш в размисли каква ще ти е
последната вечеря.

Арчи:
Леле! Много мило.
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Реджи:
Майтапя се. Ще те оправдаят. Не
го мисли. Поне тази вечер.
Арчи:
Ще се опитам. Но няма да е лесно.
Реджи:
Животът не е лесен, човек!

|||

Вероника:
Арченце, току-що получих едно
прелюбопитно съобщение от Реджи
Мантъл...
Арчи:
Рони, обичам те, но сигурна ли си, че
купонът е добра идея? Дори да бях
в настроение... Трябва да залягаме.
Над делото. Или поне аз. Мама СЪС
СИГУРНОСТ само това прави.
Вероника:
Не може само работа, трябва и
почивка! Иначе... помниш Никълсън в
„Сиянието“*, нали?
* Препратка към култовия филм от 1980 г. на Кубрик по романа „Сиянието“ на
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Арчи:
Тц! От всички адаптации по Кинг ми
е познат само мюзикълът по „Кери“.
Вероника:
Само се шегувах. Така или иначе –
заслужаваш да се позабавляваш
малко.
Арчи:
... Защото може и да ми е
за последно, нали така?
Вероника:
Не казах това. И отказвам да
изпадам в негативни мисли. Вярата
ми в бъдещото ти оневиняване
е на 100%. И ВСЕ ПАК смятам, че
заслужаваме малко почивка.
Арчи:
Обаче майка ми...
Вероника:
Нямаш грижи. Казах є и тя лично ми
заяви, че го смята за чудесна идея.
Арчи:
Ами Бети?
Стивън Кинг и главния му герой, който постепенно губи разсъдъка си. – Б.пр.
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Вероника:
Нея ми беше по-трудно да убедя –
сума ти приказки за документи
и проучвания, направо неумолима
беше, – но майка ти я нави. Което
показва, че наистина разполагаш с
най-убедителния адвокат на света.
И можеш. Да си позволиш. Една
вечер. Почивка.
Арчи:
Някакъв шанс все пак да те
разубедя?
Вероника:
Горе-долу толкова, колкото и да те
осъдят за престъпление, което не
си извършил.
Вероника:
С други думи, ще мина да те взема
в 8.
|||

Вероника:
Арчи се нави. Естествено.
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Бети:
Само ти можеш да бъдеш така
убедителна. Пиша ти шестица.
Вероника:
Не бива да се подценява
постоянството на един Лодж.
Бети:
Хич не ми напомняй. Именно от
това ме е страх...
Вероника:
Никакви такива! Стоп, край
и дотук! Забрави, че изобщо
го споменах. Тази вечер – само
позитивни мисли! До скоро!
|||

Бети:
Време е за официалната шапка, Кана.
Каната:
Имам само една, Бети. Както
знаеш. Но да, разбрах – купон у
Реджи. Сънувал съм кошмари,
по-приятни от това.
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Бети:
Направи го заради Арчи. И мен.
Каната:
Не бих казал, че ми е до веселба... Не
че бих могъл да го кажа когато и да
било. Но пък на теб не мога да ти
откажа.
Бети:
ХОХО
|||

Шерил:
ДжоДжо! В Ел Ей е такъв разкош. Така
се радвам, че Тони ме нави на това
пътешествие! Като Телма и Луиз сме –
но без трагичния край, естествено.
Пък Сюзън Сарандън няма естествено
червена коса като моя милост. Следиш
ли профила в инста? #ШониПоемаНаЗапад
Джоси:
Е, как бих могла да пропусна
приключенстванията ти! Радвам се,
че си прекарваш добре. С „Котките“
се държим – затова са ни ноктите все
пак! А в Ривърдейл си е все същото –
тесни къщи, тесногръди хора...
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Шерил:
Колко пъти ти повтарям, че не ти
е мястото в оная забравена от
Бога дупка? Ела при нас, в града на
звездите!
Шерил:
Снощи гледахме представление в „Том
Сойер“, а тази нощ ще идем в „Хотел
Кафе“. Тони се урежда чрез връзки със
„Змиите“ където си поиска. Като
ВИП-пропуск без краен срок.
Шерил:
Следващото ни пътуване ще е
турне на „Котките“. Пиша се
доброволка като агент.
Джоси:
Е, поне мога да си мечтая, скъпа. А
тук междувременно Реджи Мантъл
ме обсипва със съобщения за някакъв
купон довечера. Не е точно като в
Холивуд. Когато се върнеш, трябва
да ми намериш и охрана. Някой
трябва да се погрижи за Мантъл!
Шерил:
На мъжете само едно им е в
главата. А на този направо мога да
му чета мислите. Ще ходиш ли?
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Джоси:
Не съм сигурна още. Трябва да
говоря с „Котките“. Може някоя от
тях да има по-добра оферта.
Шерил:
Надеждата умира последна,
Джозефин. Стискам ти пръсти (с
безупречен черешовочервен маникюр,
между другото). Дръж ме в течение!
|||

Кевин:
Купон у Реджи довечера. Ще ходиш
ли?
Лоса:
Мхм. Ще се видим там.
Кевин:
Какво ще кажеш да отидем заедно?
Лоса:
…
Кевин:
Както и да е. Ще се видим там. До
после.
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|||

ВЕРОНИКА
При обичайни обстоятелства не бих поставила купона на безизвестен атлет от някое забутано градче
на първо място в социалния си календар. Но сега се
влюбих именно в атлет от такова градче... а после, за
свой ужас, станах и свидетел как баща ми се превръща
в злодей досущ като от анимационно филмче, за да се
домогне до прекрасния ми любим и накрая да се опита
да го тикне зад решетките.
Това би направило всяко момиче леко нервно. Разбираемо. Лятото ме накара да преосмисля доста от някогашните си убеждения.
Но държа да отбележа колко дълбоко бях уверена,
че невинността на Арчи е така явна и неоспорима, че
със сигурност ще го оневини. И ако имаше хора, способни да я извадят наяве, то това бяха госпожа Андрюс
и Бети. Те двете имаха упоритост – и жар – за стотина
дяволи.
Но „уверена“ е относителна дума. И макар че я използвах неуморно в присъствието на Арчи и приятелите ни, истината, както винаги, беше малко по-сложна.
Познавам баща си. Може би не чак толкова добре,
колкото вярвах – като начало, не бях и предполагала,
че би паднал така ниско да обвини любовта на живота
ми в каквото и да било престъпление, камо ли в убийство. Когато Арчи започна да се сближава с баща ми, си
давах сметка за опасността примерното ми момче от
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малко примерно градче да бъде покварено. Всъщност
предупредих го именно за тази възможност. Но на част
от мен ѝ се искаше да повярва, че дори Хайръм Лодж
има морални граници, които не би престъпил.
Явно съм грешала. За татко понятието „дъно“ сякаш
не съществува.
А ако съм грешала така жестоко за това, как да бъда
сигурна, че не греша в убеждението си, че Арчи ще
бъде оневинен?
Такива бяха мислите, които ме държаха будна нощем и ме караха да се въртя в чаршафите от висококачествен египетски памук.
Но ако има едно нещо, което Вероника Лодж със
сигурност може да заяви, то е, че е невъзмутима. Това
е на практика запазената ми марка. И именно такава
щях да остана пред приятелите ни, пред целия град –
за толкова дълго, колкото се наложеше, докато снемат
всякакви подозрения от Арчи. Също като клишетата в
разните поп парчета – никога нямаше да предам своя
любим. Щях да остана до него до самия край – макар и
на крака, които леко започваха да треперят.
|||

Ето каква е истината за живота, когато баща ти е
чудовище: хората ти съчувстват. Е, да, някои от тях са
длъжници на татко и просто искат да са сигурни, че са
се застраховали от всички възможни страни. Не мога
да ги виня. Някои хора – не толкова благородни – никога не биха се обявили против баща ми на всеослушание.
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След като той разкри истинския си образ и семейството ми бе публично очернено, не мина много време, преди да успея да разчистя всички страхливци от списъка
си с контакти. Сега знам на кого мога да разчитам.
Откакто загубихме Андре, мога да командвам прислугата у дома както си пожелая. С новия ни шофьор
сме направо най-добри приятелчета. Благодарение на
което той охотно закара двама ни с Арчи до къщата на
Реджи за кратък отдих от съдебната драма, която ни
преследваше цяло лято. За щастие, тате бе зает с един
„работен“ разговор по телефона късно вечерта (под
„работа“, разбира се, да се чете „не му беше чиста работата“), – което означаваше, че не може да мръдне от
офиса си в Пембрук. Дори да не се беше случило посред семейната ни версия на Студената война, нямаше
да забележи, че съм излязла.
Предполагам, че това да имаш абсолютен фашист за
баща, си има и добрите страни.
Слънцето вече беше залязло, когато спряхме пред
дома на Мантъл – поредният знак, че летните дни бързо си отиваха. Есента чакаше зад ъгъла, а с нея и заплахата на новата учебна година и завръщането на обичайното ривърдейлско ежедневие, също както всяка година преди това. Само че този път всичко това може би
щеше да продължи без Арчи. Потреперих – и не само
заради захладнелия въздух.
– Пристигнахме, госпожице Вероника. Освен ако
не желаете още нещо?
Гласът на шофьора прекъсна хаотичния водовъртеж
от мисли в главата ми. Прочистих гърло леко и пригла23

дих плисетата на късата рокля на „Кейт Спейд“, която
носех. Шарките ѝ бяха оцветени в ярколилаво – далеч
по-весели, отколкото се чувствах отвътре. Но тъкмо
това беше целта. „Успешното преструване е равнозначно на успех“, гласеше мантрата, която ми бе помагала
безотказно в трудните мигове досега.
Арчи положи топлата си длан върху моята.
– Всичко наред ли е, Рони?
Усещах мазолите, които се бяха образували на върха
на пръстите му заради честото свирене на китара. Познавах тези ръце така добре, сякаш бяха част от собственото ми тяло. Мисълта, че можех да загубя Арчи,
беше непоносима. Трябваше да се преструвам, докато
нещата не се оправеха. Заради Арчи.
Насилих се да се усмихна.
– Всичко е супер! – казах с глас, който прозвуча
твърде пискливо в собствените ми уши. Примигнах и
махнах с ръка към входната врата. – Май сме модерно
закъснели. Идеално.
Купонът явно се вихреше с пълна сила – басовите
тонове на музиката тътнеха така, че ги усещахме още
от колата, а на фона на прозорците в хола се открояваха силуетите на оживена тълпа. Дочувах глъчката
на разговорите, която се носеше откъм задния двор.
Вратата на гаража беше отворена и се виждаха няколко
момчета от отбора по ръгби, заобиколени от групичка
очаровани мажоретки.
Облегнах се на Арчи и го целунах бързо по бузата.
– Да влезем, както подобава, Арченце.

24

ЗА АВТОРА

Микол Остоу е написала повече от петдесет произведения за читатели на различна възраст, включително
проекти, основаващи се на чужди идеи като „Бъфи,
убийцата на вампири“, „Чародейките“ и най-скорошния – „Гадни момичета: романът“. Като дете рисува
собствени комикси за Арчи, а в по-ранен период като
редактор е публикувала играта „Бети и Вероника:
Щури думи“. Живее в Бруклин със съпруга си и двете
си дъщери, които също са обсебени от поп културата.
Посетете я в интернет на micolostow.com.

