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Тази книга е загадка.
На страниците є се крият указания, които водят до ключ,
скрит някъде на Земята.
Дешифрирайте, декодирайте и тълкувайте.
Търсете и изследвайте.
Първият, който намери ключа и го достави на
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точното място, ще бъде възнаграден със злато.
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Купища и купища със злато.
iv
$$$ Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια την αξία του χρυσού*. $.

* Стотици хиляди златни долари (гр.). – Бел. прев.
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До голяма степен тази книга е измислица, но немалка
част от съдържащото се в нея не е. Последната игра е
истина. Последната игра наближава.

Всичко, по всяко време, всяка дума, име, число,
място, разстояние, цвят, време, всяка буква на всяка
страница, всичко, винаги. Така се казва, така е било
казано, така ще се каже отново. Всичко.
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Последната игра започна. Бъдещето ни е ненаписано.
Нашето бъдеще е вашето бъдеще. Което ще стане,
ще стане.
Всички вярваме в някаква история за произхода
си. Създадени сме от Бог. Телепортирани сме от
извънземни. Появили сме се от мълния или сме се
пръкнали през някакъв портал. В крайна сметка, не
е важно как е станало. Намираме се на тази планета,
на този свят, на тази Земя. Дошли сме тук, живели
сме тук, намираме се тук и сега. Вие, аз, ние, цялото
човечество. Онова, което се е случило в началото
според нас, няма значение. Докато краят… Краят е
важен.
Това е Последната игра.
Ние сме 12 на брой. Млади телом, но от древни
народи. Родословията ни са избрани преди хиляди
години. Оттогава се подготвяме всеки ден. Започне
ли играта, трябва да градим стратегии и да
дешифрираме, да се движим и да убиваме. Някои са
по-неподготвени от други; по-слабите ще умрат
първи. В това отношение Последната игра е лесна.
Онова, което не е толкова просто, е, че гибелта на
един от нас ще доведе до гибелта на безброй хора.
Събитието и всичко след него ще го гарантират. Вие
сте несъзнаващите милиарди. Невинните свидетели.
Вие имате късмета да загубите и нещастието да
спечелите. Вие сте публиката на пиеса, в която се
решава съдбата ви.
Ние сме Играчите. Вашите Играчи. И сме длъжни
да играем. Трябва да сме на възраст между 13 и 20
години. Не повече, не по-малко. Това правило е важало
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винаги. Ние не сме свръхестествени. Никой от нас не
може да лети, да превръща оловото в злато или да
се самолекува. Дойде ли смъртта, това е. Смъртни
сме. Човешки същества. Ние сме наследниците на
Земята. На нас се пада да разбулим Великата загадка
на спасението; един от нас трябва да се справи със
задачата, инак всички сме загубени. Взети заедно,
притежаваме всякакви качества: силни сме, грижовни,
безмилостни, верни, умни, глупави, грозни, сластни,
гадни, капризни, красиви, пресметливи, мързеливи,
буйни, слаби.
Добри сме и сме лоши.
Като вас.
Като всички.
Но ние не сме заедно. Не сме приятели. Не си звъним
един на друг и не си изпращаме есемеси. Не си чатим
в интернет и не излизаме да пием кафе. Ние сме
разделени един от друг, пръснати, разпратени по
целия свят. От раждането ни обучават, възпитават
ни как да бъдем предпазливи и мъдри, хитри и
измамни, безмилостни и коравосърдечни. Няма
да спрем пред нищо, за да открием ключовете за
Великата загадка. Нямаме право на провал. Провалът е
смърт. Провалът е Краят на всички, Краят на Всичко.
Жизнерадостта ще надделее ли над силата?
Глупостта ще надмогне ли сърдечността? Мързелът
ще засенчи ли красотата? Победителят добър ли ще
бъде, или лош? Има само един начин да разберем.
Игра.
Оцеляване.
Разгадаване.
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Бъдещето ни не е написано. Нашето бъдеще е вашето
бъдеще. Което ще стане, ще стане.
Затова слушайте.
Следвайте.
Окуражавайте.
Надявайте се.
Молете се.
Молете се усилено, ако вярвате в молитвите.
Ние сме Играчите. Вашите Играчи. Играем за вас.
Елате да Играете с нас.
Хора от Земята.
Последната игра започна.

x

Маркъс Локсиас Мегалос
Хафъз Алипаша Сокак, Азиз Махмут Хюдайи Махала,
Истанбул, Турция

Маркъс Локсиас Мегалос е отегчен. Не си спомня
кога за последно не е бил отегчен. Училището
е отегчително. Момичетата са отегчителни.
Футболът е отегчителен. Особено когато неговият
отбор, любимият му отбор „Фенербахче“ пада –
както се случва в момента срещу „Манисаспор“.
Маркъс седи нацупен пред телевизора в своята
малка, гола стая. Разплул се е в мекия черен кожен
фотьойл. Щом се размърда, кожата му залепва за
тапицерията. Нощ е, но Маркъс е оставил лампите
в стаята изключени. Прозорецът е отворен. Жегата
нахлува вътре като упорит призрак, а звуците на
Босфора – протяжните, ниски сигнали на корабите и
подрънкването на шамандурите – изпълват небето
над Истанбул със стенания и звън.
Маркъс е облечен в широки черни шорти, без фланелка.
Двадесет и четирите му ребра се очертават под
загорялата му кожа. Има жилести, яки ръце. Диша
спокойно. Коремът му е стегнат, косата – ниско
подстригана, черна. Очите му са зелени. Струйка пот
се е стекла надолу по носа му. Тази нощ цял Истанбул
се пържи; Маркъс не прави изключение.
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В скута му лежи отворена старинна, подвързана с
кожа, книга. Думите по страниците є са на гръцки.
На парче хартия върху отворената страница се чете
написаното от Маркъс на английски: „Славя се аз, че
родът ми от ширния Крит произхожда и че съм син
на заможен баща“*. Чел е старата книга много пъти.
Разказ за война, открития, предателство, любов и
смърт. Неизменно извиква усмивка на лицето му.
Какво ли не би дал Маркъс за едно свое собствено
пътешествие, което да го отведе далеч от
потискащата жега на този скучен град! Той си
представя безкрайното море, ширнало се пред
него, разхлаждащия повей на вятъра по кожата
му, приключенията и враговете, очакващи го на
хоризонта.
Маркъс докосва парчето хартия с въздишка. В другата
си ръка държи 9000-годишен нож, изработен от цял
бронзов къс, изкован в пещите на Кносос. Прокарва
острието по тялото си и го опира в дясната си
предмишница. Притиска го към кожата, но не
докрай. Познава го изключително добре. Обучавал се
е с него от мига, в който е могъл да го вземе в ръка.
От 6-годишна възраст го държи под възглавницата,
докато спи. Убивал е кокошки, плъхове, кучета, котки,
прасета, коне, ястреби и агнета. И 11 души.
На 16 години е, в разцвета на силите си за Играта.
Навърши ли 20, ще загуби правото да Играе. Иска да
Играе. Би предпочел смъртта пред това да загуби
* Цитат от епоса „Одисея“ на старогръцкия поет Омир, Четиринадесета
песен, стр. 199-200 (превод Г. Батаклиев). Епосът разказва за
пътешествията на гръцкия герой Одисей след падането на Троя. – Бел.
прев.
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правото да Играе.
При все това, шансовете да получи златната
възможност са нищожни. И той го знае. За разлика
от случая на Одисей, войната никога няма да открие
Маркъс. Великото му пътешествие няма да се състои.
Родословието му чака от 9000 години. От деня, в
който е бил изкован ножът. По всичко личи, че ще
трябва да почака още 9000 години, дълго след като
от него – Маркъс – няма да е останала и следа, а
страниците на книгата му ще са се разпаднали.
Затова е отегчен Маркъс.
Радостният рев на тълпата на телевизионния
екран го кара да отлепи очи от ножа. Вратарят на
„Фенербахче“ е изпратил топката в широка дъга по
десния фланг; след като се е приземила на главата
на един як полузащитник, тя отскача напред, над
редицата защитници, та до последните двама души
пред вратаря на „Манисаспор“. Играчите се втурват
към нея; нападателят успява да я опази на 20 метра
от вратата. Свободен е, измъкнал се е на защитника.
Вратарят се приготвя.
Маркъс се навежда напред. Изминали са 83,34 минути
от началото на мача. „Фенербахче“ все още не са
вкарали, а отбелязването на гол, при това толкова
зрелищен, ще спаси честта им. Старата книга
се изплъзва на пода. Парчето хартия литва от
страницата и се понася във въздуха като падащо
листо. Тълпата скача на крака. Небето внезапно
се прояснява, сякаш боговете, самите Небесни
богове, се канят да слязат, за да предложат
помощта си. Вратарят поема назад. Нападателят
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се съсредоточава и стреля. Топката се понася във
въздуха.
Когато се удря в мрежата, на стадиона просветлява
и тълпата надава рев: първо от въодушевление
заради гола, а веднага след това от ужас и объркване.
Дълбоки, искрени, всепроникващи ужас и объркване.
Огромна огнена топка, гигантски горящ метеорит
избухва над тълпата и се врязва в игрището, като
покосява защитата на „Фенербахче“ и пробива дупка
в края на трибуната.
Очите на Маркъс се уголемяват. Става свидетел на
пълна касапница. Клане от мащаба на американските
филми за световни бедствия. Половината стадион,
десетки хиляди хора са мъртви. Всичко гори в
пламъци, в хватката на огъня.
Това е най-красивото нещо, което е виждал.
Той се задъхва. От челото му капе пот. Навън се
носят крясъци и викове. От кафенето отдолу долита
писък на жена. Над древния град на Босфора, между
Мраморно и Черно море, се понасят сирени.
На телевизионния екран огнената стихия бушува
на стадиона. Играчи, полицаи, зрители и треньори
тичат наоколо в пламъци, подобно на оживели
кибритени клечки. Коментаторите викат за помощ
и призовават Бог в незнанието си. Онези, които не са
мъртви или пък им предстои да се простят с живота
си, се тъпчат един другиго в опит да се измъкнат.
Избухва нов взрив и екранът угасва.
Сърцето на Маркъс заплашва да изскочи от гърдите.
Мозъкът му прегрява, не по-малко горещ е от
футболното игрище. Стомахът му сякаш е пълен
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с камъни и киселина. Горещите му длани лепнат.
Той свежда поглед; древното острие се е врязало в
предмишницата му; тънка кървава струйка се стича
от ръката му по стола, върху книгата. Книгата е
съсипана, но това не е важно; вече няма да му бъде
нужна. Защото Маркъс най-сетне ще получи своята
Одисея.
Очите му се връщат към помръкналия екран. Знае, че
там – сред отломките – го очаква нещо. Трябва да го
намери.
Едно парченце.
За него, за неговото родословие.
Усмихва се. Цял живот се е готвил за този миг. А
когато не се е готвил, е мечтал за Поканата. Нито
едно от разрушителните видения, родени от младия
му ум, не може да се сравнява с онова, на което е
станал свидетел тази вечер. Метеорит унищожава
футболен стадион и убива 38 676 души. В легендите
се твърди, че обявлението ще бъде впечатляващо.
Поне веднъж легендите се превръщат в прекрасна
действителност.
Маркъс жадува за Последната игра, чака я и се готви
за нея цял живот. Отегчението му е изчезнало и няма
да се върне, докато той или не спечели, или не загине.
Това е.
Знае го.
Това е.
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Чиоко Такеда
22B Хатешинай Тори, Наха, Окинава, Япония

Трите прозвънявания на малката калаена камбанка
събуждат Чиоко Такеда. Тя извръща глава настрани.
Дигиталният часовник показва 5,24 ч. Тя се замисля
над това. В момента тези числа тежат. Натоварени
са със смисъл. Казва си, че се чувства като хората,
които откриват значение в съчетания като 11,03 ч,
9,11 ч или 7,07 ч*. През остатъка от живота є тези
числа – 5,24 – ще бъдат натоварени с тежест, със
смисъл, със значение всеки път, когато ги види.
Чиоко извръща очи от часовника на нощната масичка
и се втренчва в мрака. Лежи гола върху чаршафите.
Облизва пълните си устни. Оглежда сенките по
тавана, сякаш те може да съдържат някакво послание.
Не е редно камбанката да звъни. Не и за нея.
Цял живот е слушала за Последната игра и
за необичайния си, причудлив произход. Преди
камбанката да иззвъни, е била едно 17-годишно,
отритнато от околните момиче, образовало се
вкъщи. Умел мореплавател и навигатор, способна
градинарка, пъргава катерачка. Справя се добре със
символи, езици и думи. Умее да тълкува знаци. Наемен
*Посочените часови комбинации отговарят и на дати, когато се изписва
първо месецът: 24 май, 3 ноември, 11 септември, 7 юли; видни дати в
световната история. – Бел. прев.
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убиец, владеещ уакизаши, ходжо, и шурикен*. Звънът на
камбанката я кара да се чувства на 100. На 1000. На
10 000, остаряваща все повече с всяка изминала секунда.
Тежкото бреме на вековете ляга на плещите є.
Чиоко затваря очи. Мракът се завръща. Иска є се да е
някъде другаде. В пещера. Под водата. В най-древната
гора на Земята. Но се намира тук и трябва да свикне
с това. Мракът скоро ще плъзне навсякъде и всички
ще го разберат. Тя трябва да го овладее. Да се сближи
с него. Да го обикне. Подготвя се от 17 години и е
готова, въпреки че никога не го е искала или очаквала.
Мрак. Той ще бъде като обична тишина, което няма
да затрудни Чиоко. Тишината е част от същността є.
Защото тя може да чува, но никога не е проговаряла.
Тя поглежда през отворения прозорец, поема си дъх.
През нощта е валяло и сега усеща влагата в ноздрите,
гърлото и гърдите си. Въздухът ухае хубаво.
Откъм плъзгащата се врата на стаята є долита
нежно потропване. Чиоко присяда в своето легло в
западен стил, обърнала тънкия си гръб към вратата.
Тупва с крак два пъти. Две тупвания означават „Влез“.
Звукът на дърво, плъзгащо се върху дърво. Тишината
на застиналата врата. Лекото шумолене на
стъпките.
– Звъннах с камбанката – казва чичо є.
Навел е глава ниско до земята в знак на най-голямо
уважение към младото момиче Играч, както е
обичаят, правилото.
– Наложи се – казва той. – Те идват. Всички.
Чиоко кимва.
* Различни японски оръжия. – Бел. прев.
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Очите му остават сведени.
– Съжалявам – казва. – Време е.
Чиоко тупва неритмично с крак пет пъти. „Добре.
Чаша вода.“
– Да, разбира се.
Чичо є излиза, без да се обръща, и се оттегля
безмълвно.
Чиоко се изправя, подушва въздуха отново и застава
до прозореца. Слабите отблясъци от светлините
на града осветяват бледата є кожа. Обръща очи към
Наха. Парка. Болницата. Пристанището. Морето –
черно, широко и спокойно. Лекият бриз. Палмите под
прозореца є шептят. Ниските сиви облаци започват
да просветляват, сякаш пристига космически кораб.
„Старите хора вероятно са се събудили – мисли си
Чиоко. – Старите хора стават рано.“ Закусват чай,
ориз и туршия от репички. Яйца, риба, топло мляко.
Някои ще си спомнят войната. Огънят от небето,
унищожил и погубил всичко. И направил възможно
новото прераждане. Онова, което предстои, ще им
напомни онези дни. Но прераждане? Оцеляването и
бъдещето им зависят изцяло от Чиоко.
Някакво куче започва да лае диво.
Птиците запяват.
Включва се аларма на кола.
Небето става изключително ярко и облаците се
пръсват надолу, след като огромна огнена топка
изригва над края на града. Врязва се с огнен писък
в пристанището. Могъщата експлозия и вълната
изгаряща пара оцветяват ранното утро. Нагоре към
Наха се понася дъжд от прахоляк, камъни, пластмаса и
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метал. Дърветата загиват. Рибите загиват. Децата,
мечтите и богатствата загиват. Късметлиите се
задушават в съня си. Тези без късмет изгарят или
биват осакатени.
Първоначално ще го объркат със земетресение.
Но ще видят.
Това е само началото.
Над целия град се сипят отломки. Чиоко усеща, че
парчето є приближава. Прави голяма крачка встрани
от прозореца; на пода пред нея пада ярко, нажежено
парче въглен с формата на скумрия и прогаря дупка в
татамито*.
Чичо є отново чука на вратата. Чиоко тропва два
пъти с крак. „Влез“. Вратата все още е отворена. Чичо
є се приближава с наведен поглед и є подава семпло
синьо копринено кимоно. Тя го слага. След това є
подава чаша много студена вода.
Тя я излива върху нажеженото парче. То започва да
пращи и съска, да изпуска пара и водата мигновено
кипва. На пода остава лъскав, черен, назъбен камък.
Тя поглежда чичо си. Той отвръща на погледа є с тъга в
очите. Тъгата на много векове, на животи, достигнали
края си. Тя му се покланя леко в знак на благодарност.
Той се опитва да се усмихне. Навремето и той е бил
като нея, очаквал е Последната игра да започне, но
тя го подминала, както е правила и с безброй други в
продължение на хилядолетия.
Но не и с Чиоко.
– Съжалявам – казва той. – За теб. За всички нас.
Което ще стане, ще стане.
* Татами е традиционна японска постелка за земя. – Бел. прев.
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Сара Алопей
Гимназията „Браян“, Омаха, Небраска, САЩ

Директорката се изправя с усмивка и оглежда
тълпата.
– И така, за мен е голяма чест да поканя отличника на
випуска. Сара Алопей!
Тълпата надава възгласи, ръкопляска, подсвирква.
Сара се изправя. Носи червена шапка и тога, препасана
през гърдите със синята лента на отличниците.
Усмихва се. Усмихва се цял ден. Лицето я боли –
толкова много се усмихва. Щастлива е. Ще стане
на 18 след по-малко от месец. Ще прекара лятото
на археологически разкопки в Боливия с приятеля
си Кристофър, а наесен ще отпътува за колежа в
Принстън. Щом навърши 20, ще може да се заеме с
остатъка от живота си.
След 742,43625 дни ще бъде свободна.
Ще загуби правото да Играе.
Седи на 2-3 ред, зад група администратори, членове на
управителния съвет на Асоциацията на родителите
и учителите и треньори по футбол. На няколко
места навътре в реда е. До нея седи Рина Смитсън,
най-добрата є приятелка от 3-и клас насам, а четири
реда по-назад е Кристофър. Хвърля му поглед скришом.
Руса коса, едва набола брада, зелени очи. Уравновесен
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характер, огромно сърце. Най-добре изглеждащото
момче в нейното училище, в града, може би в щата, а
и – поне за нея – в света.
– Смело напред, момиче – казва той с усмивка.
Сара и Кристофър са заедно от 7-и клас. Неразделни
са. Семейството на Кристофър е сред най-богатите
в Омаха. Всъщност са толкова богати, че майка му и
баща му намират за неуместно да прелетят обратно
от бизнеспосещението си в Европа, за да присъстват
на завършването на собствения си син. Когато
Кристофър излезе на подиума, най-силните възгласи
ще дойдат от семейството на Сара. Кристофър
е можел да иде в частно училище или в пансиона,
където се образовал баща му, но отказал, защото не
искал да се разделя със Сара. Това е една от многото
причини, поради които тя го обича, и е уверена, че ще
прекарат заедно целия си живот. Тя го иска, а знае, че
и той го иска. След 742,43539 дни ще бъде възможно.
Сара излиза на пътеката между редовете. Сложила е
розовите очила Ray Ban, подарък от баща є за Коледа;
големите є кафяви очи са скрити зад тях. Дългата
є кестенява коса е вързана на стегната опашка.
Гладката є бронзова кожа грее. Под тогата си е
облечена като всички други.
Да, но колко от останалите ще носят бремето на
артефакта, когато излязат на подиума? Сара го носи
на шията си точно както и Тейт, когато и той е
имал право да Играе; предаден є е точно както се
е предавал от Играч на Играч в продължение на 300
поколения. На верижката виси полиран черен камък,
който в течение на 6000 години е ставал свидетел на
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любов, тъга, красота, светлина, мъка и смърт. Сара
носи медальона от мига, в който Тейт пострадал и
съветът на нейното родословие постановил тя да
стане Играчът с право да Играе. Била на 14. Оттогава
не е сваляла амулета и толкова е свикнала с него, че
почти не го усеща.
Докато крачи към подиума, от дъното на залата се
понася възглас:
– Са-ра! Са-ра! Са-ра!
Тя се усмихва, обръща се и оглежда всичките
си приятели, съучениците си, Кристофър, поголемия си брат Тейт, родителите си. Майка є е
преметнала ръка през рамото на баща є и двамата
изглеждат горди и щастливи. Сара прави физиономия:
„Притеснявам се“. Баща є се усмихва и вдига палец
окуражително. Тя се качва на подиума и госпожа
Шумейкър, директорката, є връчва дипломата.
– Ще ми липсваш, Сара.
– Не заминавам завинаги, госпожо Шу! Ще се видим
отново.
Госпожа Шумейкър не изглежда убедена. Сара
Алопей никога не е получавала оценка, по-ниска от 6.
Представлявала е щата с отбора по футбол и по лека
атлетика, изкарала е отличен резултат на изпитите
САТ. Забавна, мила, щедра и отзивчива, очевидно
създадена за по-важни неща.
– Разбий ги, Алопей – казва директорката.
– Винаги го правя – отвръща Сара.
Тя застава зад микрофона, поглежда на запад към
випуска си, към училището. Зад последната редица
от 319-те ученици има ивица високи зеленолисти
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дъбове. Слънцето пече, горещо е, но това не є прави
впечатление. Не прави впечатление и на останалите.
Приключват с един етап от живота си и са на прага
на следващия. Всички се вълнуват. Представят си
бъдещето, витаят в мечтите, които имат и се
надяват да осъществят. Сара се е постарала над
речта си. Ще говори от името на всичките си
съученици и иска да им даде нещо вдъхновяващо, да
бъде онзи начален тласък, с който ще навлязат в
новия етап от живота си. Отговорността е голяма,
но Сара е свикнала.
Тя се навежда напред и прочиства гърло.
– Поздравления и добре дошли на най-хубавия ден от
живота ни. Или поне най-хубавият досега!
Учениците полудяват; някои избързват и хвърлят
шапки във въздуха. Други се смеят. Повечето
продължават с възгласите:
– Са-ра! Са-ра! Са-ра!
– Докато мислех над речта си – говори Сара с
разтуптяно сърце, – реших да опитам да дам отговор
на някой въпрос. На мига си казах: „Кой въпрос ми
задават най-често?“. И макар че ми е малко неудобно
да си призная, не ми беше трудно да го намеря. Хората
непрекъснато ме питат дали имам някаква тайна!
Смях. Защото е вярно. Ако в това училище някога
е имало съвършен ученик, то това е Сара. И поне
веднъж в седмицата някой є задава въпроса каква е
тайната є.
– След дълъг, сериозен размисъл осъзнах, че отговорът
е съвсем прост. Тайната ми е, че нямам тайни.
Разбира се, това е лъжа. Сара има дълбоко скрити
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тайни. Изконни тайни. Тайни, които се пазят от
близките є от хиляди, хиляди години. Вярно, тя сама
е постигнала всичко, благодарение на което се радва
на популярността си, изкарала е сама всяка шестица,
всяка купа и награда, но всъщност е направила далеч
повече. Неща, които останалите не биха могли дори
да си представят. Да палиш огън с лед, например.
Да уловиш и да убиеш вълк със собствените си голи
ръце. Да ходиш по нажежени въглени. Прекарвала е
цяла седмица, без да заспива; убивала е елен от цял
километър и половина разстояние; говори девет
езика, има пет паспорта. Те може и да я смятат за
Сара Алопей, кралицата на випуска, олицетворението
на американския идеал, но в действителност като
подготовка и смъртоносност тя не отстъпва на
нито един войник на Земята.
– Аз съм такава, каквато ме виждате. Щастлива съм
и всичко ми се удава, тъй като съм си позволила да
бъда щастлива. Като съвсем малка си дадох сметка,
че когато си активен, около теб се случват повече
неща. И че дарът на ученето е знанието. Че който
гледа, вижда. Че ако не подхранваме гнева си, няма да
се гневим. Тъгата и безсилието, трагедиите дори,
са неизбежни, но това не означава, че щастието не
очаква всекиго от нас. Тайната ми е, че аз избрах да
съм личността, която искам да бъда. Че не вярвам в
съдбата или предначертаните пътища, а в избора.
И че всеки от нас избира сам личността, в която
се превръща. Можете да бъдете всекиго, когото
си пожелаете; можете да правите всичко, което
поискате; можете да идете навсякъде, накъдето
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ви тегли. Светът и животът, който ни предстои,
чакат да ги открием. Бъдещето не е написано и
вие сами можете да му придадете форма според
собственото си желание.
Учениците са притихнали. Всички са притихнали.
– Гледам на запад. Зад вас, над скамейките, има
няколко дъба. Зад дъбовете са равнините, земята на
моите предци, а всъщност и родината на предците
на цялото човечество. След равнините се задават
планините, от които идва водата. Отвъд тях е
морето, изворът на живота. Над нас е небето. Под
нас е земята. Заобиколени сме отвсякъде с живот, а
животът…
Сара е прекъсната от могъщ тътен отгоре. Всички
извиват шии. Над дъбовете просветва ярка ивица и
оставя белег на синьото небе. Сякаш не се движи, а
само се уголемява. За миг всички застиват, вторачени
ужасено. Няколко души простенват. Някой задава
гласно въпроса:
– Какво е това?
Остават втренчени в небето, докато от последната
редица не долита самотен писък, който ги разтърсва
отведнъж. Сякаш някой внезапно е натиснал бутона
и е освободил паниката. Шумът от обръщащи се
столове, викащи хора, пълна суматоха. Сара се сепва.
Инстинктивно посяга под тогата си и стисва камъка
на шията си.
Той е по-тежък отвсякога. Астероидът, метеоритът,
кометата, или каквото изобщо е това, го променя. Тя
замръзва. Вторачена в ивицата, която се носи към нея.
Камъкът на верижката се променя отново и внезапно
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олеква. Сара осъзнава, че е започнал да се издига във
въздуха под тогата. Измъква се изпод дрехите и опъва
верижката по посока на нещото, което се задава към
тях.
Така изглежда.
Така се чувства.
Последната игра.
Ушите є заглъхват за ужасените писъци, заместени
от потреса на тишината.
Въпреки че се е подготвяла за това почти цял живот,
никога не е очаквала да се случи.
Надявала се е да не се стига до това. 742,42898 дни.
Нали щеше да бъде свободна?
Камъкът тегли шията є.
– САРА!
Някой я дръпва рязко за ръката. Огнената топка е
обсебваща, ужасяваща, а изведнъж добива и звук. Ясно
може да я чуе как се носи във въздуха, как гори и беснее.
– Хайде! ВЕДНАГА!
Кристофър. Милият, смел, силен Кристофър. Лицето
му е почервеняло от тревогата и от горещината,
очите му са насълзени, от устните му хвърчат
слюнки. Сара вижда родителите и брат си в
подножието на стълбите.
Остават им броени секунди.
Може би и по-малко.
Утринното небе помръква, почернява, огнената
топка надвисва отгоре им. Горещината е
всепроникваща. Шумът – парализиращ.
Ще умрат.
В последния момент Кристофър се мята от подиума и
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дръпва Сара след себе си. Въздухът се изпълва с мириса
на изгорели коса, дърво и пластмаса. Медальонът на
Сара се дърпа толкова силно по посока на метеорита,
че верижката се впива в кожата на шията є.
Затварят очи и се свиват на тревата. Сара усеща
как камъкът се освобождава. Той се понася във въздуха
към метеорита. В последния миг огромната огнена
топка променя посоката си, удря се в земята хиляда
фута по-рано и ги прескача – подобно на плосък камък,
хвърлен по повърхността на спокойно езеро. Всичко
се случва толкова бързо, че никой не успява да го
проследи, но някак, по някакъв начин, поради някаква
причина малкият древен камък ги е спасил.
Метеоритът прелита над бетонената трибуна
и се врязва в земята на четвърт миля на изток,
където е училищната сграда. И паркингът. И няколко
баскетболни игрища. И игрища за тенис.
Тоест, където са били.
Метеоритът помита всичко.
Бум.
Няма ги.
Успокояващите, познатите места, където Сара е
прекарала живота си – поне нормалния си живот, –
изчезват за миг. Всичко е пометено. Започва нов етап,
но не онзи, за който си е мечтала Сара.
Ударната вълна преминава през поляната, понесла
прах и мрак. Блъска ги мощно, събаря ги, изкарва
въздуха им, кара ушите им да заглъхнат.
Въздухът е нагорещен, прашинките в него ги
давят – сиви, кафяви, черни. Трудно им е да гледат.
Кристофър все още е с нея. Прегърнал я е. Предпазва
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я. Върху тях се посипват камъни и пръст, парчета
с размерите на юмрук и с незнаен произход и той я
придърпва към себе си. Около тях има и други, някои
са ранени. Кашлят. Не могат да спрат сълзите
си. И треперенето. Диша се трудно. Поредната
ударна вълна ги долепя още по-плътно към земята и
изкарва въздуха на Сара. Откъслечни лъчи светлина
пронизват прахоляка. Около тях започват да падат
предмети и земята се разтриса. Парчета бетон и
стомана, смачкани коли, мебели. Нямат избор и чакат,
молейки се нищо да не падне отгоре им. Кристофър
я стиска толкова силно, че направо я боли. Тя е впила
нокти в гърба му.
Нямат представа колко време е минало, когато
въздухът започва да се прояснява и слухът им
постепенно се възстановява. Хората вият от болка.
Чуват се викове – имена. Едно от тях е нейното.
Баща є.
– Сара. САРА!
– Насам! – вика тя.
Гласът є звучи приглушено и отдалечено, дори на нея
самата. Тъпанчетата є все още пищят.
– Тук съм!
Баща є изплува от облака прах. Лицето му е покрито
с кръв и сажди. Бялото на очите му, искрящо и чисто,
изпъква на фона на мръсотията на лицето му. И той
като нея го е осъзнал.
Последната игра.
– Сара!
Баща є залита към тях, пада на колене и обгръща
и двама им в прегръдките си. Плачат. Телата им
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потръпват от емоции. Навред пищят хора. Сара
отваря очи за секунда и съзира Рина пред себе
си – замаяна, в шок. Лявата ръка на най-добрата
є приятелка липсва от лакътя надолу; от него
капе кръв, висят парчета кожа и назъбени кости.
Официалната тога се е свлякла от тялото є, но
шапката є някак се е задържала на главата є. Покрита
е със сажди. Сара извиква:
– Рина! Рина!
Рина обаче не чува. Тя отново се стапя в прахоляка и
Сара осъзнава, че никога вече няма да я види.
– Къде е мама? – прошепва, долепила устни до ухото на
баща си.
– Бях с нея. Не знам.
– Камъкът… той… той…
– Знам.
– Сара? – чува се викът на майка є.
– Насам! – викат и тримата в един глас.
Майката на Сара допълзява до тях. По дясната
страна на главата є не е останала никаква коса.
Лицето є е обгоряло, но не твърде сериозно. Толкова е
щастлива, че ги вижда. Изражението є е различно от
онова, с което изпрати Сара на подиума.
„Произнасях реч – мисли си Сара. – Произнасях речта
за завършването си. И хората бяха щастливи. Толкова
щастливи.“
– Олоуа – казва Саймън тихо и протяга ръка към жена
си. – Тейт?
Олоуа поклаща глава:
– Не знам.
Взрив в далечината.
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Въздухът започва да се изчиства и кръвопролитието
добива реални измерения. Телата са навсякъде.
Семейство Алопей и Кристофър са извадили късмет.
Сара вижда глава. Крак. Торс. На земята край тях пада
шапка.
– Сара, започна. Започна наистина.
Казва го Тейт, тръгнал към тях с протегнати ръце.
Едната му ръка е свита в юмрук; в другата държи
парче златистозелена скала, пронизана от черните
жилки на метал и с размерите на грейпфрут.
Учудващо чист е, сякаш стихията просто го е
подминала. Усмихва се. Устата му е пълна с кръв. Едно
време Тейт е бил Играч, но вече не е. Сега като че се
вълнува за сестра си, въпреки всичко случило се около
тях. Въпреки смъртта, разрухата, всичко, което
знаят, че предстои.
– Открих ги!
Тейт е вече само на 10 фута. Нов малък взрив
отнякъде. Той отваря юмрук и слага малкото каменно
парче, което е било на шията є, в по-голямата
разноцветна скала.
– Пасва идеално.
– Нукуми – произнася Саймън почтително.
– Нукуми – казва и Сара, далеч по-непочтително.
– Какво? – недоумява Кристофър.
Сара понечва да отвърне: „Нищо…“, но е прекъсната
от взрив, който обсипва въздуха наоколо с метални
шрапнели. Почти двуметрово парче стомана се
забива в гърдите на Тейт. Той е мъртъв. Край. Убит
за секунда. Пада назад, все още стиснал каменния
медальон на Сара и парчето зеленикава скала в ръка.
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Майка є изпищява, баща є изкрещява:
– Не!
Сара не може да проговори. Кристофър гледа
потресено. От гърдите на Тейт се процежда кръв.
Отворените му очи се взират безжизнено в небето.
Краката му потреперват и последните признаци на
живот напускат тялото му. Камъкът и медальонът
обаче са опазени.
Това не е случайно.
Камъните имат значение.
Носят послание.
Това е Последната игра.
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