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На Карън Мари Монинг. Благодаря ти!
Талантът ти е вдъхновение за мен,
а благородството ти не спира да ме
изумява.

ТРЕТА ГЛАВА
Дойдох, за да те убия.
Думите отекваха в ума на Аня като сурово обещание,
което тя не можеше да накара да утихне. Лушън никога
не се шегуваше. Тя го знаеше добре. Беше го
наблюдавала през всички тези седмици, без да види и
една усмивка или да чуе намек за хумор да излиза от
деликатните му устни. Още повече, че духът на Смърт се
излъчваше от него сега – скелетна маска, която блестеше
под кожата на Лушън.
Ароматът на рози изпълни въздуха почти хипноти‐
зиращо и сякаш я умоляваше да направи всичко, което
той поиска. Дори да умре.
Сърцето ù прескочи удар. Беше виждала как той отнема
живота преди. Гледката беше ужасяваща, но Аня никога
не беше мислила, че ще я преживее лично. Тя все пак
беше безсмъртна. Но знаеше по-добре от повечето от
събратята си, че дори безсмъртните могат да бъдат
убити.
Нощта, когато беше изтръгнала сърцето на капитана на
Стражата, слагайки край на жалкото му съществуване
веднъж завинаги, перспективата на смъртността стана
много ясна за нея. Разбира се, беше станала още по-ясна
след ареста и последвалото ù затваряне, докато боговете
обсъждаха какво да правят с нея.
Всеки ден в килията решетките сякаш се стягаха около
нея и стоновете и писъците на другите затворници сякаш
ставаха все по-силни. Може би това бяха нейните писъци.
Неспособността да подхранва потребността си да създава
безпорядък беше нетърпимо болезнена.

Скоро беше осъзнала, че животът, дори за безсмъртен,
може да бъде съсипан или прекратен твърде бързо. И тя
беше решила винаги да се бори за своя. Независимо от
всичко. Свободата, независимо дали физическа или
емоционална, никога нямаше да ù бъде отнета.
Боговете бяха намислили друго. Накрая бяха решили да
я направят секс робиня на техните воини. „Подходящо
наказание“ – бяха казали. Тя беше убила капитана им,
сега щеше да утешава армията на капитана.
Това щеше да я унищожи – ума, тялото и душата ù.
Решителността ù щеше да се прекърши. Но баща ù беше
дошъл за нея, беше я спасил, въпреки възмездието, което
щеше да си навлече. И тя отново беше свободна. Отново
имаше възможност да получи щастието, за което винаги
беше копняла.
А сега Лушън – мъжът, когото тя желаеше и когото
беше целунала, искаше да сложи край, да ù отнеме
всичко? Хиляди различни емоции бълбукаха в нея и тя не
беше сигурна върху коя да се концентрира първо. Ярост?
Объркване? Болка?
– Защо искаш да ме убиеш? – попита тя.
– Не искам да те убия. Но се налага. Очевидно си
твърде дива, за да скиташ на свобода.
От тези думи болеше. Беше ясно че всички на Олимп
искат да я отхвърлят. Тя беше свикнала. Но по някаква
причина, въпреки всичко, мнението на Лушън за нея
беше важно.
– Как ме намери? – повтори тя.
Изражението на Лушън беше сурово и не трепна нищо
по лицето му.
– Това няма значение.
– Мога да изчезна за едно мигване на окото.
– Ако избягаш, отново ще те намеря. Независимо къде
ще отидеш, винаги ще те намирам.
Прелъстително и заплашително.

– Защо не ме нападаш тогава? Тогава всичко ще свърши
и няма да се налага да ме преследваш?
Той вдигна брадичка упорито.
– Ще го направя. Но първо искам да не мисля за теб.
Аня вложи доста усилие, за да изглежда безгрижна и се
облегна на веригата на люлката.
– Не знам дали да съм поласкана или обидена, скъпи.
Толкова лошо ли се целува дивата малка Аня, че
погнусата да знаеш, че езикът ти е бил в устата ù,
отказва да те напусне? – Тя звучеше толкова
незаинтересована, колкото и изглеждаше (или поне се
надяваше, че изглежда), но вътрешно трепереше.
Как можеше видът му все още да я вълнува? По-лошото
беше, че след като познаваше вкуса му, усещането за
тялото му, притиснато към нейното, и за ръцете му,
които я притегляха по-близо, желанието ù да бъде с него
се бе увеличило.
Тя копнееше за повече.
„Може би е време да посетя терапевт.“
– Сигурен съм, че знаеш колко добре целувам. – В
думите му имаше следа от горчивина.
– От устата ти звучи така, сякаш е престъпление.
– Такова е.
Аня присви очи. Беше жива от дълго време. Не беше
живяла напълно невинно, но не беше живяла и
безразборно. Защо да го прави, дори преди да бъде
прокълната, когато познаваше болката, лесно е да ù бъде
лепнат етикет.
Но като всички останали, Аня жадуваше за възхищение
и привързаност. Харесваше ù как я гледат мъжете и
често беше лежала будна в леглото и беше мечтала за
сексуалната връзка, която никога не можеше да си
позволи.
– Можем да го направим лесно, Аня.
– Какво? Да се целунем отново?

Той преглътна горчиво.
– Да се погрижим за смъртта ти.
„Не му показвай реакция!“ Един добър воин винаги
използваше емоциите на противника срещу него, а
Лушън беше адски добър воин. Както и тя.
– Кажи ми пак защо искаш да ме убиеш, сладкишче!
Забравих.
Един мускул заигра под окото му.
– Казах ти. Аз не искам да те убия, но боговете ми
заповядаха да го направя.
– Всички богове или един конкретно? – попита тя, въп‐
реки че вече знаеше отговора.
– Един. Кронос.
– Копелето – каза тя. „Надявам се да слушаш, алчен
страхливец!“
Лушън се присви, доказвайки, че наистина се бои от
гнева на бога. И трябваше. Кронос очевидно беше
отсъствал от училище в деня, когато е била обяснявана
темата за милостта.
В мига, в който Титанът се беше освободил от небесния
си затвор, бързо и брутално беше покорил гърците и беше
затворил оцелелите. Тогава Аня се беше върнала на
небесата и беше освободила неколцина. Пак тогава той я
беше хванал и отново я беше заключил, като настояваше
за най-голямото ù съкровище в замяна на свободата ù.
Преди да може да я накаже за отказа ù, тя беше
избягала. Една точка за отбора „Аня“. Скоро след това я
беше открил за втори път и я беше заплашил с
Повелителите. Сега тя и Лушън бяха готови да скочат
един срещу друг. Една точка за отбора „Кронос“.
– Сигурен ли си, че искаш да се подчиниш на тази
гадост?
Погледът на Лушън срещна нейния, плени го и наруши
решителността му.
– Трябва. И нищо, което кажеш, не може да ме отклони

от целта ми.
Тя вдигна вежда, стараейки се да изглежда уверена.
– Искаш ли да се обзаложим?
– Не. Това само ще ти даде фалшива надежда. – Нежен
бриз повя между тях и кичури от тъмната му коса
паднаха върху лицето му. Той ги постави зад ушите си, за
да не позволи нищо да закрие невидимата връзка между
тях.
С това движение тъмните му вежди, силният нос и
издяланите му белязани скули станаха по-видни. Но тя
продължаваше да го гледа в очите. Кафявият му ирис
сякаш я приковаваше, докато синият се въртеше и я
притегляше все по-дълбоко и по-дълбоко в свят, където
само той съществуваше.
Подчини ми се! Предай се!
...

