
Превод от английски език

Юлия Чернева

Предишният ден

РОМАН ПРЕДИСТОРИЯ ОТ 

МИКОЛ ОСТОУ



Всички права запазени. Нито книгата като цяло, нито части от нея  
могат да бъдат възпроизвеждани под каквато и да е форма.

Оригинално заглавие  
Copyright © 2019 Archie Comics Publications, Inc.
All rights reserved.

Published by Arrangement with The Deborah Harris Agency.  
All rights reserved.

Превод Юлия Чернева
Редактор Петя Дочева
Коректор Таня Симеонова

Издава „Егмонт България“ ЕАД
1142 София, ул. „Фритьоф Нансен“ 9
www.egmontbulgaria.com

Отпечатано в „Инвестпрес“ АД, София, 2019
Тираж: 2000 бр.
ISBN 978-954-27-2255-7



ПРОЛОГ



7

КАНАТА

Ривърдейл е известен като „град, зареден с енергия и 
ентусиазъм!“ Останеш ли обаче тук достатъчно дълго, 
започваш да си даваш сметка колко много от лепнати-
те на устните усмивки всъщност прикриват огромен 
като Нарния килер, пълен с тайни. Разбира се, всяко 
градче има своите тайни. Но дори онези от нас, които 
сме израснали тук и живеем в Ривърдейл, откакто се 
помним, сме стъписани от нещата, които изскачат от 
кутията на Пандора.

Повярвайте ми, знам. Напоследък осъзнах, че всеки, 
на когото държа, е забъркан в една след друга мелодрами 
в стил „Туийн Пийкс“. 

Освен това Ривърдейл е град на рокуелски традиции: 
среднощният банкет с палачинки в края на зимата, 
скреж по прозорците на Кметството и пара, виеща се 
от устата ни, когато – или ако – се осмелим да излезем 
навън. Или пък уикендът на бала в гимназията, истин-
ско преклонение пред албума „Американа“ на групата  
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0„Офспринг“, готово за телевизионно излъчване: фут-
бол, танци и гордостта на малкия град.

Ала любимият ми празник  – единственият, който 
изобщо е означавал нещо за мен  – е ежегодният летен 
карнавал на Четвърти юли. Обикновено Бети, Арчи и 
аз отиваме на карнавала, тъпчем се с хотдог и захарен 
памук и изпробваме уменията си на машината за по-
тапяне във вода. (Бети винаги е най-добрата.) Вечер-
та двамата с Арчи отиваме да гледаме фойерверките в 
Сентървил, а Бети остава за шоуто със сестра си Поли. 
(Бети няма нищо против да бъде „трето колело“ и – от-
скоро – прилепчивото гадже на Поли, Джейсън.) Летни-
ят фестивал беше нещо наше. Винаги е било. С Арчи го 
посещавахме още преди да сме проходили, благодарение 
на родителите ни. Бети започна да идва с нас в първи 
клас. И оттогава фестивалът е събитие.

Или по-скоро, беше събитие.
Защото това лято всичко е различно. Бети е в Лос 

Анджелис, за да усъвършенства уменията си по писане 
като стажантка в „Хелоу Гигълс“. (Да не споменавам, 
че Поли и Джейсън имаха епична, изпепеляваща земята 
раздяла, която може да се сравни с ВОЙНАТА НА РО-
ЗИТЕ), а Арчи работи на строеж за баща си…

Честно казано, напоследък не го виждам често. Не 
знам защо. Не ме питайте за това.

А колкото до мен, дотук лятото ми е, както обикно-
вено. Нощем работя в автокино ресторант „Туайлайт“, 
опитвайки се да изкарам малко пари, не се свъртам вкъ-
щи и стоя далеч от баща си…

Най-много ми се удава да стоя далеч от всичко, да гле-
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дам отдалеч нещата и да ги записвам.
В това време, докато никой от нас не знаеше тогава, 

в Ню Йорк Сити млада светска дама от висшето обще-
ство на име Вероника Лодж безгрижно изживяваше своя 
личен епизод на сериала „Клюкарката“, благодарение на 
баща ѝ Хайръм Лодж и бездънната му банкова сметка. 
Родителите на Вероника имаха минало, свързано с Ри-
върдейл, но това нямаше нищо общо с нас.

Е, поне така си мислехме.
Ефектът на пеперудата предполага, че малките при-

чини може да имат непредсказуеми  – и катастрофал-
ни  – последици. Едно действие. Серия вълнички. Резул-
тат, който никой не може да предвиди.

Това бяхме ние през онова лято. Арчи, Бети, Веро-
ника и аз. Беше трети юли. Празникът се простираше 
пред нас като неспазено обещание. Бяхме разделени, но 
и преплетени по начини, които така и не разбрахме, че 
ни връхлитат. Малки, глупави пеперуди, размахващи 
слепешката крила.



ПЪРВА ЧАСТ: СУТРИН
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От: ДДойли1@СкаутиПриключенци.нет
До: [списък: Всички_имейли_на_скаути]
Тема: Списък с припаси за нощуване

До всички Скаути Приключенци в Ривърдейл:

Надявам се, че всички сте готови за лагеруване-
то тази вечер. (Няма да сте моите скаути, ако не 
знаете как да се подготвите за всички възможни 
случаи!) Моля, прочетете по-долу подробен списък 
на припаси:

* раница с външна рамка
* палатка 
(Не забравяйте колчетата и обтяжките на па-

латките си и постелки! Земята в гора Суийтуотър 
може да бъде много кална.)

* спален чувал (с подплата по избор)
* мултифункционален инструмент – не джобно 

ножче според правилата на Командира на скаутите
* фенерчета (и резервни батерии)
* бански костюми
* водоустойчиви сандали
* дълго бельо, пижама и чорапи за спане
* шише за вода
* енергийни блокчета и други малки закуски
* слънцезащитен крем
* балсам за устни
* тоалетна хартия
* препарат против насекоми
* четка за зъби/необходими тоалетни принад-

лежности

Аз ще взема комплекта за първа помощ. Може 
би ще искате да вземете и фотоапарат, бинокъл 
и приложения полеви наръчник за гората Суийту-
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отър (макар че вече би трябвало да сте запознати 
с топографията є).

Пък и трябва да сте подготвени за два трудни 
похода: първият до лагера тази вечер и вторият 
утре сутринта на разсъмване. Значки ще бъдат 
раздадени на онези, които правилно разпознаят 
подбрани екземпляри на флората и фауната по вре-
ме на единия или на двата похода. 

Очаквам с нетърпение да прекарам празника с 
такива способни обучаващи се скаути като вас! 
Съобщете ми, ако имате въпроси.

Искрено ваш,
Командир на скаутите Дилтън
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Шерил:

Джей-Джей, за твое сведение, тат-
ко те търси. Настроен е войнстве-
но. Крий се, но накрая ще трябва да 
се изправиш пред него.

Джейсън:

Благодаря, работя по въпроса. Ще се 
видим ли скоро?

Шерил:

Идвам. Само отбягвай татко, скъ-
пи. Прегръдки и целувки.
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ПЪРВА ГЛАВА

БЕТИ

Драго Дневниче,
Не мога да повярвам, че вече е Четвърти юли! Адски 

странно е да го празнувам тук в Лос Анджелис, далеч от 
Поли, Арчи и Каната. Не си спомням да сме пропуска-
ли Летния фестивал в Ривърдейл. Може би само оно-
ва лято, когато Арчи счупи ръката си, докато правеше 
къщичка на дървото с Каната, и през целия ден стоях-
ме вкъщи, четохме комикси и ядохме ледени близалки, 
оцветени в червено, бяло и синьо. Езиците ни станаха 
ярколилави и Каната изяде по три ледени близалки за 
всяка една на Арчи и мен. Но това бе преди години.

Ривърдейл ми липсва, разбира се, както и прияте-
лите ми. Но Лос Анджелис е ИЗУМИТЕЛЕН. Къща-
та на леля Гертруда може и да мирише малко особено 
(Kаквото и да е, сериозно мисля, че миризмата е про-
никнала в стените. Прилича на странна смесица между 
чесън и старчески дамски сапун.), но тя живее на ръба 
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на каньона Ръниън. Затова всеки ден преди работа се 
разхождам покрай каньона. Гледката е зашеметяваща. 
Въодушевяваща. Няма друга такава в Ривърдейл.

Времето е чудесно. Барманката в кафене „Блекуд“ 
вече знае поръчката ми (филтрирано кафе, мляко и две 
бучки захар)... А, и още нещо...

Да, Поли ми липсва. Но за пръв път да съм далеч от 
мама?

Хм, това не е лошо.
Явно я обичам и знам, че и тя ме обича, но е мно-

го властна. За пръв път се чувствам независима. И ми 
е приятно.

Харесва ми и да работя в „Хелоу Гигълс“. Макар че 
трябва да спечеля на своя страна шефката, тоест, отго-
ворната редакторка Ребека Сантос. Не знам дали тя ме 
мисли за задръстено провинциално момиче от малък 
град, но не е смаяна от мен.

Знам, че съм новото момиче и не съм местна, а и 
вероятно имам най-малко опит от всички останали в 
персонала, но засега Ребека ми възлага незначителни 
дребни поръчки – да нося кафе, да координирам съве-
щания, да изпращам пратки по пощата. Използва ме 
като момиче за всичко.

Искам да кажа, че въпреки това работата в блога ми 
харесва. Но най-близката задача до същинското писане 
е да надписвам папки. Ребека ме кара да ги надписвам 
първо с молив и после с флумастер с тънък писец. Тя 
може би страда от импулсивно-компулсивно разстрой-
ство. Така или иначе, това не е точно материал за награ-
дата „Пулицър“.
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Ребека обаче не ме оставя без работа. И това е хуба-
во. По редица причини. Ако не друго, това означава, че 
не ми остава време да мисля за разочарованието, заде-
то прекарвам лятото си тук, в Лос Анджелис – далеч от 
моите приятели, на Четвърти юли.

Пфу, кого заблуждавам, Дневниче? Разочарование-
то е, че съм далеч от Арчи.

Поли:

Хей, сестричке? На линия ли си? Ис-
кам да науча новините. Пък и искам 
да знам повече подробности за този 
твой „Рад Брад“. Звучи съвсем... не 
като Арчи. Не може да е нещо лошо. 
Липсваш ми. 

Бети:

И ти ми липсваш! Но може да го 
наричаш само „Брад“. МОЛЯ ТЕ.  
Абсолютно не е като Арчи. В добрия 
смисъл. Но не е и Арчи. В лошия сми-
съл.

„Рад Брад“. Той се представи така. Беше толко-
ва умишлено банално и глупаво, че не можах да не се 
засмея. Предполагам, че точно това бе целта.

Срещнах го през втората си седмица тук. Най-после 
започвах да свиквам с енергията в Лос Анджелис – без-
умното улично движение, задръстванията и чакането 
на магистралата с часове всеки ден, неизменно еднак-
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вото време (сериозно, никой тук не знае какво да на-
прави при рядката вероятност да завали дъжд). Биха 
се ПОБЪРКАЛИ, ако трябва да преживеят някоя зима 
в Ривърдейл, (макар ние да имаме достатъчно кленов 
сироп за безкрайна фиеста с палачинки)... Фактът, че 
дори обикновените хора изглеждат като знаменитости 
и може би един ден наистина ще станат знаменитости. 
Все още се чувствах момиче от малък град в големия 
град, защото как иначе? Всичките ми дрехи бяха с ро-
зови растителни мотиви, все едно нося на челото си 
знак, който крещи: ТУРИСТКА... или ИЗВЪНЗЕМ-
НА. Започвах обаче да се приспособявам към ритмите 
на града и макар да се чувствах чужденка, чувствах се 
и удобно.

Поли продължаваше да ми изпраща съобщения и да 
ме пита за момчетата в Лос Анджелис и аз отговарях: 
Момчетата обикновено не ме забелязват. Аз съм „сим-
патягата“. Съседското момиче. И единственото момче, 
което от цяла вечност искам да ме забележи, определе-
но ме обича... но вероятно не по начина, който искам. 
За него аз съм съседското момиче.

(Не знам със сигурност какви са чувствата му. Вина-
ги съм се страхувала да попитам.) 

И така, беше един петък през лятото и Ребека ме 
накара да взема суши за офиса (японски изпържени 
зеленчуци и скариди в тесто за палачинки, кафяв ориз, 
подлютена майонеза за гарнитура и салата „Хиджи-
ки“ – вече знаех наизуст поръчката на Ребека). Ала ма-
кар да бях се обадила предварително, собственикът на 
заведението ми каза, че трябва да почакам, затова взех 
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книгата си („Най-синьото око“, любимата ми, която 
препрочитах, разбира се.) и седнах на тревата в гради-
ната „Магуайър“, която е и страхотно място за наблю-
дение на хора.

Беше един от онези дни, които дори ухаят на лято: 
всичко е зелено и цъфти и небето е в такъв оттенък на 
синьото, какъвто може да видиш само на професионал-
ни фотографии. Но това беше реалният живот. Хаштаг 
без филтър.

Изведнъж над страницата на книгата ми надвисна 
сянка.

– Четеш на естествено осветление, а?
Вдигнах глава и видях момче, което изглеждаше 

горе-долу на моите години, облечено всекидневно с 
тениска и панталони карго с много джобове, с пясъч-
норуса коса на сърфист. Усмихваше ми се, разкривайки 
зъби, достойни за реклама на паста за зъби.

Изчервих се.
– Предполагам, че не е точно лятно четиво за бяг-

ство от действителността, но това е любимата ми кни-
га  – отвърнах. Най-мекото изказване на столетието. 
Тони Морисън е най-обожаваната от мен писателка от 
всички, моят ИДОЛ. 

„Хелоу Гигълс“ организира подписване на нейни 
книги от това лято и аз горя от желание да участвам в 
събитието. Подхвърлям „леки“ намеци – например не-
прекъснато нося една от книгите ѝ, – откакто научих 
за това.

– Ако това е лятното ти четиво за бягство от дейст-
вителността, ще се нуждаеш от друго бягство  – каза 
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момчето и когато се усмихна, в ъгълчетата на очите му 
се образуваха бръчици.

– Какво предлагаш?  – попитах. Флиртувах ли? 
Може би лосанджелиската Бети можеше да флиртува. 
Вероятно ривърдейлската Бети можеше да научи ня-
кои неща от нея.

В ъгълчетата на очите му отново се появиха бръчи-
ци.

– Надявах се да попиташ. Първото ми предложение 
е следното: Да ми позволиш да поема нещата в свои 
ръце като твой отговорник за развлеченията. – Сигур-
но съм изглеждала изненадана, защото момчето доба-
ви: – О, само вечеря. Тиха и кротка. Кълна се, че не съм 
откачен психопат убиец. Обещавам. 

– Хм. – Престорих се, че мисля по въпроса. – Стига 
да не си откачен психопат убиец. Обичам тихи и крот-
ки вечери. 

– Виждаш ли? Ние сме сродни души.
Сродни души. Представих си разрошената рижа коса 

на Арчи, луничките му и онези дълбоки зелени очи. Ала 
макар с Арчи да се хранехме редовно в „При Поп“, тези 
хранения никога не можеше да се сбъркат със срещи.

– Ето телефона ми. Може ли да запишеш номера 
си? – Той ми го подаде и после се намръщи. – А, и име-
то ти. Би било добре. Предполагам, че малко избързах. 

Засмях се.
– Казвам се Бети. Бети Купър.  – Взех телефона и 

хлъцнах, когато видях колко е часът. Зеленчуците и 
скаридите на Ребека сигурно вече бяха изстинали. По 
дяволите. Въведох телефонния си номер, колкото мо-
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жах по-бързо, грабнах нещата си и се обърнах да вър-
вя. – Извинявай, че хуквам така внезапно, но трябва... 
стажът ми...

– Няма проблем. Може да ми разкажеш за стажа. На 
вечерята.

Усмихнах се и се запитах дали и в ъгълчетата на мои-
те очи се образуват бръчици.

– На вечерята.
– О! И между другото, аз съм Брад. Или – тъй като 

предполагам, че си нова в калифорнийския стил на жи-
вот – може да ме наричаш Рад Брад. 

Погледнах го.
– Добре, но може ли и да не те наричам така? – Пак 

флиртуваш, лосанджелиска Бети! Смайващо. И забав-
но.

– Бети Купър, може да ме наричаш, както искаш. Но 
вероятно трябва да се връщаш на работа, преди шефът 
ти да те хване да сваляш сърфисти по време на обедна-
та си почивка.
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От: КуийнКетДжоси@Котките.нет
До: [списък: Лоши_Котета]
Тема: Списък с песните за утре

Мои най-възвишени богини/сестри/певици:
Благодаря и на двете, че разбихте всички на ре-

петицията вчера. Ние явно сме върхът.
Не забравяйте, днес точно в два часа ще се 

срещнем в училище за още една сесия преди голямо-
то шоу на площада пред Кметството утре вечер. 
Прилагам списък с песните. Вижте го, запомнете 
го и елате подготвени да защитите забележките 
или промените, които предлагате.

Утре ще се съберем на площада в четири часа за 
проверка на звука. Точност, дами. Може да ни е все 
едно дали ще ни включат в ежегодната програма 
„Денят на независимостта“ на „Туайлайт“ (ирони-
чен ли е Каната Джоунс, или какво?), но в типич-
ната за „Котките“ традиция се нуждаем от малко 
време, за да загреем преди изпълнението.

И на последно място, но не по важност, ако някоя 
от вас види Реджи Мантъл, предлагам да увърта-
те. Той иска да стане „импресарио“ на „Котките“. 
Не му разрешавайте да ви притисне в ъгъла, освен 
ако си търсите белята. Не можем да си позволим 
главоболия! 

Прегръдки и целувки,
Джоси
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