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Не я беше страх, докато не чу стъпки
след себе си. Спря и се обърна рязко, но не
видя никого. Поуспокоена, тя реши, че сигурно е чула ехо от собствените си стъпки.
Минаха няколко спокойни минути, тя вече
виждаше пред себе си дома си и това я накара да ускори крачка. Още малко и щеше
да си бъде вкъщи на сигурно място. Точно
започваше да си отдъхва, когато стъпките се върнаха. Този път разбра, че не ѝ се
причува. Обърна се рязко, а стъпките веднага спряха, но не успя да види никого. Тя
продължи и отново чу стъпки след себе си.
Замисли се дали да не се затича с всичка
сила към дома си, без да се обръща. Това
обаче щеше да я остави в още по-уязвима
позиция. “Глупачка, дори не си сигурна, че
някой те преследва”. Щеше да продължи
да върwи спокойно, да се опита да запази
самообладание и да се опита да не трепери и да се защити. В себе си нямаше почти
никакви пари, така че нямаше какво толкова да губи. Щеше просто да им даде чантата си и да се надява, че няма да я наранят.
Стъпките се върнаха, идваха по-близо и по3

близо. Тереза се изкуши да се обърне и да
погледне, изкуши се и да побегне, но не си
позволи. Стъпките вече бяха зад гърба й,
усещаше човек точно зад себе си. Краката
ѝ се подкосиха от страх, а сърцето ѝ щеше
да изскочи. Видя как човекът се изравнява с нея, а след това я подминава. Беше
мъж, облечен в спортен екип. Той вървеше, размахвайки ръцете си в страни, я няколко метра по-напред спря и започна да
прави лицеви опори. Ето значи защо стъпките затихваха! Човекът просто си тренираше, а тя щеше да припадне от страх! Тереза въздъхна с облекчение. Срам я беше
от страхливата ѝ реакция. Как ли щеше да
ѝ се смее този непознат, ако беше хукнала като ненормална. Май гледаше твърде
много криминални филми. Не всички хора
са убийци и искат да ти навредят.
Мъжът продължаваше да прави лицеви опори, когато тя го приближи. Погледна я, кимна и ѝ се усмихна любезно.
Не излъчваше никаква заплаха. Тя също
се усмихна в отговор, след това го подмина спокойно и продължи към дома си.
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Вече не чувстваше никакъв страх, присъствието му в тъмната улица даже ѝ вдъхваше
увереност, все пак вече не беше сама. Някаква ръка я сграбчи за рамото и я завъртя
на обратно. Последва удар в лицето ѝ и тя
загуби съзнание. Не всички хора са убийци
и искат да ти навредят. Някой обаче са.
***********************************
На следващата сутрин Райън пристигна в полицейското управление по-рано от
обикновено. Влезе в офиса си и веднага се
зае да разглежда фактите около смъртта на
Роджър Гарет. Криминалистите вече анализираха събраните от местопроизшествието улики, които щяха да им помогнат да
отхвърлят вероятността за инсцениране на
самоубийство с цел прикриване на убийство. Днес щяха да разпитат хората от работата на Роджър. Крис отвори вратата на
офиса и влезе. Носеше чаши с кафе, очите
му бяха подпухнали и изглеждаше видимо
недоспал.
— Добро утро. - поздрави той.
— Добро утро. Снощи да не си обикалял
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по баровете, изглеждаш ужасно. - Райън
го гледаше ухилено.
— Много смешно. - като се има предвид, че си бяха легнали посред нощ, а
сега беше едва седем часа, никак не беше
чудно, че външния вид на Крис не беше
като за корица на модно списание. - Как
върви?
— Днес трябва да идем да поговорим
с колегите на Роджър, скоро ще има и доклад от съдебния лекар, който да потвърди очевидната причина за смъртта. Освен
ако не изскочи нещо неочаквано, случая
ще бъде приключен като самоубийство.
******************************************
Тереза се събуди от силен шум. Той
идваше отново! Скочи на крака, а сърцето запрепуска в гърдите ѝ. Усети как я облива студена пот и тръпки пролазват по
тялото ѝ. Прилепи се плътно към стената
и затаи дъх, стиснала силно очи. Зачака
така няколко минути, но нищо не се случи.
Явно нямаше да дойде. Почувства се като
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глупачка, уплашена и побъркана глупачка.
Стоеше там до стената, със стиснати очи и го
чакаше да дойде, а той сигурно си умираше
от смях, наблюдавайки я отнякъде. Очевидно беше се побъркала от страх, не знаейки
кога ще се появи той и ще започне с побоя
си отново. Лекарствата и изолацията също
си казваха думата. Беше се опитала да говори с него вече няколко пъти, но неуспешно.
Идваше веднъж дневно и ѝ оставяше храна, като през цялото време мълчеше. А при
всяко негово идване имаше строги правила,
която тя се научи да спазва по трудния начин. Когато се събуди след жестокия удар в
главата, който ѝ беше нанесъл при отвличането, тя намери до себе си купичка с вода,
само това. Оставена на земята просто така.
Веднага се беше заела да изучава мястото.
Беше тъмно, влажно и потискащо. Тя мислеше, че се намира в мазе, но не можеше
да каже със сигурност. Всъщност мястото,
където беше затворена, беше малко ограждение без таван, изградено най-вероятно
в мазето. Изглеждаше нестабилно, сякаш
може да събори стените с крак. Естествено,
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още с пристигането беше опитала да стори точно това. Не само, че не успя, но и
получи солидна порция бой от него. Тогава го разбра - той я наблюдаваше постоянно. Дори когато мислеше, че е сама, той
се появяваше сякаш от нищото и наказваше всяко неподчинение с бой. Не искаше
да говори с нея въпреки молбите ѝ и винаги носеше маска. Беше забелязала, че и
невинаги е еднакво висок. Явно ползваше
някакви специални стелки, за да променя
ръста си. Практически тя не разполагаше
с абсолютно никакво описание на мъжа.
Дори не знаеше дали е един и същ. Имаше чувството и че никога не ползва един и
същи парфюм. Дори да успееше да избяга,
нямаше да може да каже и дума за това
къде е била и кой я е държал. Беше дяволски добър, трябваше да му го признае.
Първите няколко дни тя беше убедена, че е там заради баща ѝ и че някой ще
иска откуп за нея. Знаеше, че макар и да
не се разбират, той щеше да плати всяка
цена, за да я върне при себе си. Не защото я обичаше обаче, а защото за него
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единственото безценно нещо беше репутацията му пред общество. Той искаше всички да го обожават, имаше болезнена нужда
от това да се чувства обичан от хората. Каква ирония, не му пукаше дали собствената
му дъщеря го обича, но не можеше да живее без любовта на хора, които не познава.
Дните обаче минаваха, а нищо в ситуацията
не се променяше, той не беше ѝ дал да говори с никого, не беше дори я снимал, за да
покаже, че е жива. Тя вече не вярваше, че
е там заради откуп. Едва ли баща ѝ нямаше
да иска някакво доказателство, че е жива,
дори и да го изнудваха. Тогава защо? Първите дни беше уплашена, но все пак уверена, че всичко това ще свърши бързо. Обаче
тази увереност се топеше като малка купчинка сняг под топлите лъчи на слънцето и
се превръщаше в една кална локва, подобно на горещите ѝ сълзи, които се стичаха
от мръсното ѝ лицето на пода. Той дори
не ѝ позволяваше да се изкъпе нормално.
Първите дни беше изключително замаяна,
но го отдаваше на факта, че не пие кафе и
не се храни нормално. После обаче ѝ стана
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ясно, че той я упоява. Ето защо понякога водата имаше вкус на сироп за кашлица. Тогава отказа да пие за почти два
дни. Той забеляза това и от тогава вече
не слагаше нищо във водата ѝ. Направо
ѝ слагаше инжекции. Сега ефектът беше
по-силен и я държеше в почти постоянен
унес, като не позволяваше на мозъка ѝ да
работи нормално. Следваше ежедневния
режим на поведение, наложен от него и
нямаше сили да се противи. Той държеше
да ѝ покаже, че всяко действие от нейна
страна има отражение от негова и ако е
послушна, няма насилие. Тя живя в това
положение няколко седмици, които ѝ се
сториха цяла вечност, защото живееше
в полумрак и не можеше да разбере кое
време на деня е, очаквайки някаква промяна. Такава обаче не се случи.
Сега, седнала на земята, тя обмисляше ситуацията. Беше малко преди времето, когато той обикновено се появяваше,
така че ума ѝ беше максимално възможно
бистър предвид състоянието ѝ. Започваше да разбира, че след скарването с баща
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си е допуснала голяма грешка, не поддържайки никакъв контакт с него. Беше ограничила и близостта на познатите си, така че
реално никой не я търсеше всеки ден, а и тя
често бе споменавал плановете си да попътува ей така, без посока. Сега осъзна, че докато някой разбере, че тя може би е в беда,
щеше да мине много време. Плесна се по
бедрото бясно. С характера и отдръпването си от всички се беше поставила в такова
адско положение, че дори не беше сигурна, че сега някой изобщо я търси. Осени я
ужасна мисъл, от която кожата ѝ настръхна. Копелето сигурно знаеше това! Очевидно за това беше толкова дяволски спокоен.
Тя не виждаше и капка притеснение в него,
беше уверен и мотивиран и ѝ вдъхваше болезнена сигурност, че изход няма. Щом не
предприемаше нищо, значи чакаше нещо
да се случи и след това най-вероятно щеше
веднага да действа, а тогава тя няма да има
никакво време за реакция. Значи сега или
никога! Щеше да го изчака да дойде и да
реши на момента какво да направи, но определено трябваше да направи нещо. По 11 

следните няколко дни ѝ се струваше, че
той закъснява. Тази промяна я притесни.
Държеше я тук доста дълго и определено
не без цел. Ако беше за пари, до сега да я
е разменил. Значи искаше да я убие. Щом
чакаше толкова дълго и търпеливо, значи
имаше определено събитие, което той очаква. Значи ако чака още, рискуваше то да
настъпи, а тогава той щеше да е перфектно подготвен и тя едва ли щеше да има
шанс. Така че не трябваше да чака повече.
Обзе я такава решителност, че тя направо
не можа да повярва какъв прилив на сила
почувства. В този момент се чу шум и тя
разбра, че той идва. Сега или никога! Тереза стана, застана до стената със затворени очи и се приготви за действие. Вратата
се отвори и той застана на прага. Можеше
да почувства усмивката му.
— Не си и помисляй, Тери! Наблюдавах те, знам какво си мислиш. Дори да успееш да минеш през мен, няма как да излезеш навън. Стаята е заключена, а само
аз знам къде е ключът. Ако се опиташ да
ме нападнеш обаче, убеди се първо, че съм
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мъртъв, преди да тръгнеш, защото иначе ще те
последвам и ще те намеря, където и да идеш.
Мога да го направя, знаеш го, така че просто
ми се довери и не прави глупости.
Тя не отговори, но беше сигурна, че той
блъфира. Бързо прецени шансовете си - тя
беше крехка, слаба и замаяна, а той беше
два пъти по-тежък от нея, едър, здрав и с
ясна мисъл. Без елемент на изненада шансовете ѝ бяха равни на нула.
— Защо съм тук? Какво искаш от мен? тя се опитваше да говори нормално, но звукът, който излезе от гърлото й, беше писклив и треперещ.
— Имай търпение и ще разбереш. Още
малко. - гласът му беше дълбок, плътен и
спокоен.
Копелето излъчваше дяволска увереност. Как ѝ се искаше да го цапне в лицето!
Въпреки това разума ѝ подсказа, че трябва да спечели доверието му и да използва някоя възможност да избяга. Усети, че
раменете ѝ са много напрегнати, цялото ѝ
тяло издаваше, че е в готовност да направи
нещо. Положи максимално усилие да заго 13 

вори нормално:- Ще ме убиеш ли?
— Не. - не лъжеше, наистина нямаше
той да го направи, а друг.
— Тогава защо съм тук?
— Искам да си по-търпелива. Въпросите ти не ми харесват.
— Мога ли да се обърна?
— Знаеш отговора.
— Защо не искаш да говориш с мен?
— Сега го правя.
— Заради парите на баща ми ли съм тук?
— Не. Тук си, защото аз така искам.
Баща ти не ме интересува.
— Какво искаш от мен? - Да бъдеш
тук и да бъдеш послушна. Стига приказки.
Знаеш процедурата. - Защо?! - Тереза, казах ти нещо. Бъди добро момиче и всичко
ще е наред. Иначе ме караш да ти правя
лоши неща. Не ми оставяш друг вариант,
знаеш го. Аз не искам това да се случва,
но просто не ми оставяш избор. Сега да
сложим лекарството. Остави мисленето
на мен. Искам да ми вярваш. Целта си заслужава цената, която ще платим.
„Ние или аз“ помисли си тя. Тереза
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кимна и го остави да ѝ постави лекарството, както всеки път. Докато той не променеше поведението си, тя беше в безопасност.
До тогава имаше време да измисли някакъв
план.
*******************************************
Райън беше зад бюрото си и преглеждаше една папка, когато телефонът му иззвъня. Няколко секунди по-късно той набираше номера на Крис. Той в този момент
влезе в офиса с две кафета в ръце:- Ето ме.
- засмя се той. Усмивката изчезна от лицето
му, след като видя физиономията на Райън.
- Какво е станало? - Имаме случай. Убийство или самоубийство. - Добре, да вървим.
Двамата хукнаха навън, Райън хвърли ключовете на Крис и те потеглиха към адреса.
— Това е на около два километра от мястото, където Роджър Гарет се е самоубил.
— И е след два месеца.
— Тоя свят се е побъркал. Мъж или жена
е жертвата?
— Мъж.
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Крис млъкна за малко и натисна газта.
Скоро стигнаха до мястото. Трупът се намираше в спалнята на тристайния апартамент. В стаята имаше двама полицай,
които се отдръпнаха, за да позволят на
детективите да огледат безпрепятствено.
В средата на стаята, върху дебелия червен
мокет лежеше млад мъж. Ризата, с която
беше облечен, беше подгизнала от кръв.
От гърдите на мъжа стърчеше черна дръжка на нож. Райън не се наведе над трупа.
Зае се да огледа първо стаята. Крис пък се
наведе и започна да изучава внимателно
тялото. Нямаше следи от насилие, от борба. Единственото нараняване беше това,
което поне на пръв поглед беше причинило смъртта. Мъжът беше облечен в бяла
риза и черен панталон, които приличаха
на Крис на униформа от някой ресторант.
След малко и Райън се присъедини към
огледа на тялото и след като огледа всичко внимателно раната се зае да изучава и
другите части от тялото на жертвата. На
дясната ръка откри няколко плитки разреза с нож. - Какво ще кажеш?- посочи ги
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той на Крис. - Като по учебник. - Както при
първото самоубийство. - Но формата не е
еднаква. Обаче ножът е.
— Имаше новина във вестниците за
първото самоубийство, нали?
— Да, имаше статия.
— Дали не е копирно?
— Ще трябва да проверим.
Крис се изправи, намери с очи един полицай и го попита:
— Какво знаем до момента?
— Казва се Стивън Майлс, на 26 години,
открит преди един час от братовчед си.
— Как е влязъл братовчедът?- попита
Райън.
— Има ключ. - каза полицаят. Крис повдигна вежди въпросително. - В другата стая
е. Крис тръгна навън, а Райън отново се зае
да оглежда тялото и стаята. - Какво друго
знаем? - попита той.
— Живеел е сам, работил е като продавач в магазин за мъжка мода. Сирак е
от десет годишен. Затворена, но не и проблемна личност. Райън кимна и продължи
да оглежда раната. Типична прободна рана,
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никакви аномалии. Това, което беше направило впечатление на Райън по-рано,
беше синьото око на Стивън. Синината
обаче беше стара, поне на няколко дни.
Стаята пък беше просторна, чиста и
подредена. Нямаше нищо не на мястото
си, никакви петна или следи. Всяко кътче в жилището беше внимателно проверено, преди Райън да се върне на онова,
което най-много го вълнуваше, а именно
драскотините на ръката на мъжа. Явно
това беше генерална репетиция, преди
да се самоубие. Бяха не много дълбоки,
но все пак не обикновени драскотини.
Приличаха на някакъв символ.
— Говорих с братовчеда. - гласът на
Крис измъкна Райън от мислите му. - Бях
много убедителен, когато му казах да си
признае всичко, казах му, че ако го извикам в управлението, мога да бъда и
по-убедителен, но той очевидно просто
няма какво да ми каже.
— А синината? - Не знае. Не бил виждал братовчед си от седмица. Днес щели
да ходят на мач, но Стивън закъснял. Не
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вдигал телефона си и за това дошъл да провери какво става и се натъкнал на това. Спомена, че преди няколко седмици Стивън
се е спречкал с едни дилърчета в бар, но е
било нещо дребно.Все пак ще проверим.
*****************************************
Райън се прибираше към вкъщи, за да
вземе душ и да се преоблече, преди да отидат с Крис до бара. Мразеше да стои дълго с
дрехите, с които е бил на местопроизшествие. По това време движението не беше
никак натоварено и за това можеше да отпусне сетивата си и да помисли за това, което беше видял преди малко.
Инстинктът му подсказваше, че случилото се с жертвата може да има нещо със
случката в бара и това го караше да бърза
много. Може би ставаше въпрос за пари. Би
било логична причина. Докато караше по
пътя към къщи се беше улисал със съпоставяне на двата случая. Самоубийствата се
случваха, но защо се копираха? Все пак ако
имаше така да се каже „стандартен“ метод,
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то той не беше с нож. Имайки предвид
колко лесно е да се сдобиеш с огнестрелно оръжие в тяхната страна, Райън не
разбираше защо човек трябва да предпочете по-болезнения метод. И двата
случая бяха станали в жилищни сгради и
никой не беше чул или видял в жилищата
да влизат други хора. Методиката на извършване и факта, че бяха намерени от
свои близки с алиби часове след смъртта
говореше, че няма външна намеса. Едно
гадно вътрешно чувство показваше на
Райън, че нещата няма да спрат до там.
Ако се беше получила така да се каже
„мода“ при самоубийствата, то сега и
други, окуражени от тези две, щяха смело
да последват двамата мъже. При първия
случай се наблюдаваше някаква останала
скрита за околните депресия, Райън беше
открил стихове, посветени на семейството, по-скоро на живота без такова, писани от самия Роджър. При втория човекът
беше толкова изолиран от обществото,
макар че работеше на публично място,
изискващо контакт с много хора, че дори
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братовчед му го беше описал като малко
„странен“.
В този ред на мисли самият братовчед
също не изглеждаше от най-контактните и социални хора. Райън си помисли, че
на тези хора гените са им нещо сбъркани.
Дали посягайки на живота си Стивън Майлс
не беше се опитал някак да остави някаква
следа след себе си, давайки посока на хора
с подобни на неговите емоционални проблеми? Нямаше как да знае какво се е въртяло в изтрещелия му мозък, но много ясно
си представяше как си седи, чете си вестника, вижда информацията за Роджър Гарет и
си казва: „Защо не?“. После къса и запазва
страничката, за да не забрави какво и как да
направи. Да, ама беше забравил. Ножът не
беше същият, както и Все пак полицията никога не даваше пълните подробности около
всеки случай, за да избегне именно такива
опити за повтаряне.
Мислено Райън си добави бележка да
потърси страничката или да потърси място,
където може да е скрита. Все пак тя най-вероятно не беше на хартиен носител, а беше
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в историята на браузъра на жертвата. Улисан в мисли, Райън успя да спре в последния момент, за да не удари една жена,
изскочила внезапно на платното. Това сякаш го върна в действителността. Точно
щеше да продължи, когато погледът му
бе привлечен от мъж, който го наблюдава, застанал зад една кола, спряна на улицата. Усетил, че са го забелязали, мъжа се
спусна да бяха. Райън веднага отби и хукна след него. Мъжът тичаше доста бързо, но правата улица даваше на Райън добра видимост и въпреки преднината, той
успяваше да го следи. Изглежда човекът
ясно осъзна това и се шмугна в една от
страничните улички. Когато Райън стигна
до там, той видя, че тя е без изход. Той
спря, извади пистолета си и започна бавно да пристъпва напред. Вече се смрачаваше, а уличката беше заобиколена от
високи сгради и това правеше достъпът
на малкото светлина още по-труден. Райън изчака няколко секунди, за да позволи на очите си да свикнат със светлината.
— Полиция! Излез с вдигнати ръце!  22 

извика той. Повтори същото още два пъти, за
да избегне тъпи оправдания от страна на беглеца, че не е разбрал кой и защо е след него.
Все пак искаше да обясни на мъжа, че
този, който е хукнал след него е полицай и
няма намерение да му направи нищо, което не е предизвикал с незаконни действия.
Когато някой побегне само защото е видял
някой да спира поглед на него, то очевидно
работата не му е чиста. Престъпниците бяха
наясно кои са детективите в града, дори и
да не бяха имали лична среща с тях. Дори
да беше нов в града, което не беше никак
рядко, имайки предвид двата университета,
много от арестуваните бяха споделяли, че
погледът на ченгето не може да се сбърка.
Райън изчака няколко секунди мълчаливо, като се стараеше да диша безшумно
и напрягаше слуха си. От едната страна на
уличката имаше два големи контейнера,
пълни с отпадъци. От другата страна нямаше нищо, уличката беше доста къса и сама
по себе не предлагаше много места, на които човек може да се скрие. Очевидно мъжът беше или зад контейнерите, или вътре
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в тях. Детективът напрегна максимално
зрението си, но не можа да различи човешка фигура до контейнерите. Приближи
се бавно, като държеше своя „Глок“ стиснат
в двете му ръце право напред и вървеше
леко приведен. Стигна до контейнерите, а в
този момент от единия от тях изскочи мъжа
и плисна нещо в лицето на Райън. Детективът сви очи за момент, паренето беше
жестоко. Направо му се прииска да хвърли
пистолета и да разтърка очи. Усети вкус на
парфюм в устата си, а в този момент усети
и лакътя на мъжа в лицето си. Въпреки замъгленото си зрение той успя да види как
човекът се опитва да избяга към улицата.
Подгони го и го бутна на земята.
— Лягай долу, боклук!
Мъжът отвърна със смях. Очевидно
не му пукаше, че е арестуван. Райън усети
как кръвта кипва във вените му. Завъртя
го към себе си и му заби няколко юмрука
в лицето, след това го обърна, изви ръцете му и ги щракна зад гърба с белезници.
Стъпи с коляно на гърба му и едва тогава
успя да разтърка очи. Боже, как пареше
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това! Зае се да претърси дрехите на мъжа,
но не откри оръжие. Когато опипа глезените му обаче му направи впечатление белегът, като жигосано, който имаше на крака
си, точно над глезена. Той тайно го снима с
телефона си.
— Как се казваш? - попита Райън, след
като не откри лични документи, за да си отговори.
Мълчание.
— Защо побягна, като ме видя?
Пак тишина.
— Наясно си, че това, което направи е
незаконно, нали?
Никакъв отговор.
— Арестуван си за нападение над полицай. - Райън му прочете правата. В последно време се налагаше да бъдат много внимателни в това отношение, защото иначе
следваше оплакване от потъпкване на правата им и превишаване на правомощия от
полицията.
Райън сбърчи нос, въпреки парфюма
вонята, която се носеше от мъжа беше ужасяваща. Изправи мъжа и го заведе до близ 25 

ката стена, където имаше метална халка,
закопча го там и се насочи към контейнера. Скочи вътре и започна да търси. Ако
беше имало нещо в джобовете на мъжа,
то той се беше освободил от него там.
Беше имал около минута-две там, така
че времето беше повече от достатъчно.
Вътре имаше всевъзможни боклуци като
парчета от дрехи, хранителни отпадъци и
какво ли още не. Не след дълго пръстите
му напипаха острие на нож. Той внимателно го извади и го разгледа. Естествено,
вече си беше сложил ръкавици, защото
не искаше да унищожи някоя улика. Беше
силно ръждив, с дървена дръжка и някак
не му се струваше вероятно това да е изхвърлено от мъжа. Все пак извади пликче
от вътрешния джоб на якето си и го прибра в него, след това го пъхна обратно там.
Продължи с претърсването, като очите му
търсеха най-вече пликче, защото подозираше, че мъжът е хвърлил там наркотици.
Когато Райън го повали на земята, той
изглеждаше видимо спокоен. След това
обаче, когато детективът скочи в контей 26 

нера, за миг изражението му се промени,
но той се овладя изключително бързо. Това
обаче не убягна от погледа на Райън. В момента, в който видя ножа, той подхвърли:
— Хей, коконо, гледай да не се изцапаш!
- гледайки с насмешка чистата светла риза
и дънките на ченгето.
Райън не му обърна никакво внимание,
а просто продължи дейността си. След секунда погледът му попадна на едно чисто дамско портмоне, което беше в единия
край на контейнера. То стоеше някак не на
мястото си там, изпъкваше на фона на останалия боклук. Взе го и нарочно вдигна ръка
повече от необходимото, сякаш за да го
огледа. После го отвори, за да разгледа съдържанието му. Беше напълно празно. Това
никак не го учуди.
— Хей, боклукчията, веднага ела и ме
пусни! Ще се оплача от полицейско насилие!
— Твоя воля!
— Боклук! Да го сложа на майка ти!
Райън не обърна никакво внимание на
провокациите от страна на мъжа. Очевидно
този човек разбираше само от насилие и за
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това се опитваше да го накара да играе по
единствените правила, които познаваше.
Само че Райън беше слушал тези едни и
същи глупости толкова много пъти, че изобщо не се впечатляваше.
Повтори процедурата по поставянето му в пликче, като през цялото време
тайно поглеждаше към мъжа. Очевидно
се беше поизнервил. Това му показа, че
явно е намерил това, което не е трябвало. Поогледа още малко, но не откри
нищо друго, което да привлече вниманието му. Значи беше време да тръгват
към полицейското управление. Излезе от
контейнера и се насочи към арестанта си.
Откопча му едната ръка, изкара белезниците от халката и ги щракна обратно на
ръцете на мъжа. Той не оказа никаква съпротива. Напротив, гледаше Райън право
в очите нагло и предизвикателно.
****************************************
— Какво общо мислите, че има това,
което казвате, че се е случило тази ве 28 

чер, със смъртта на Роджър Гарет?- Не мисля, просто се уплаших и исках да дойдете
бързо. Вижте, искам да започнете разследването отново! Аз не вярвам, че Роджър
се е самоубил!- Както вече ви обяснихме,
случаят е приключен. Съжалявам, но такива
неща се случват. Приемете го и продължете
живота си. Ако отново ви се стори, че има
някой в стаята, изчакайте, докато се уверите, че наистина е така и тогава звънете в
полицията! Повтарям, в полицията, а не на
мен! Долу няма никакви следи, а е кално,
което значи, че никой не е скачал от този
прозорец! Сега си тръгвам, а вие се вземете в ръце!Райън се обърна и тръгна, когато щракване на предпазител го спря. От
къде, по дяволите беше взела пистолет? Та
тя беше по пижама. Той не се обърна, само
остана неподвижен. Замисли се каква ли е
възможността да получи един куршум от
тази психически нестабилна и подпийнала
жена. Да, определено беше огромна. - Ще
продължите разследването и то незабавно!
- гласът ѝ звучеше твърдо и убедително, а
не както до преди малко.
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Ръката ѝ обаче трепереше неудържимо и едва стискаше пистолета. И да
стреляше, почти нямаше шанс да улучи.
Е, все пак не му се искаше да пробва. Райън не се обърна, а само попита със спокоен глас:- Осъзнаваш ли какво правиш,
Габриела?- Много добре знам точно какво правя! Ако не започнете наново разследването ще стрелям!
Райън се завъртя към нея, а в ръцете му вече имаше оръжие. Тя така и не
беше забелязала движението на дясната
му ръка, която търсеше оръжието в колана му. Той не беше учуден от оръжието, което видя в ръцете ѝ. Беше Берета
21 Бобкат, лек, с къса цев и седем патрона, идеален за самозащита. Интересното
беше, че това оръжие беше предпочитано като резервно служебно оръжие и
Крис имаше точно такъв пистолет. Райън
имаше само служебния си Глок, който и
сега беше в ръката му.
— Сега пусни пистолета на земята и
отстъпи назад! Веднага! - любезният и винаги загрижен Райън беше отстъпил мяс 30 

то на един хладнокръвен и владеещ ситуацията мъж, изискващ подчинение с всяка
клетка от тялото си.
Тя вдигна оръжието и го насочи към главата си, ръцете ѝ трепереха неудържимо.
Райън беше бърз, озова се до нея за секунди и успя да избие оръжието от ръката ѝ. Тя
се срина на пода и започна да плаче. - Съжалявам, аз не исках... Нямаше да стрелям
по теб. - Габриела за пръв път мина на “ти”.
Сигурно не вървеше да говориш на “вие” на
човек, който си заплашвал да убиеш само
преди секунди.
— Какво не искаше, да ме прилъжеш
тук и да ме заплашиш ли?- Не исках да направя нищо от тези неща, просто искам да
направите нещо, а не знам как по дяволите
да ви накарам! - тя вече крещеше през сълзи, хлипаше и се давеше от сълзи. - За бога,
отидете и направете нещо! Ти и цялата шибана полиция на правите нищо!
Тя започна да блъска с юмруци по пода
от безсилие и гняв. Райън знаеше, че не
може да направи нищо по случая с Роджър,
но се почувства длъжен да се погрижи за
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нея. Разбира се, Габриела нямаше как
да знае колко много часове бяха прекарали с Крис в работа по случая. Тези
неща обикновено остават незабелязани
от роднините на жертвите. Осъзнаваше,
че тази жена е напълно рухнала психически и той е този, който може да направи
нещо за нея. Прегърна я през рамо и я
заведе до дивана. Виждаше, че тя е изморена до краен предел и има нужда да поспи. Убеди я, че трябва да си легне, а то
още утре ще ѝ се обади, за да я свърже
с човек, който може да ѝ помогне. Имаше познат психолог – приятелят му Арън,
който щеше да поговори с нея. Обеща й,
че ще отиде с нея на първото ѝ участие в
сбирка на преживелите тежка загуба, а тя
този път се съгласи с всичко. Обеща й, че
всичко ще бъде наред, а тя се опита да му
повярва, после Райън си тръгна.
Тя изчака да чуе как колата тръгва,
скочи от дивана и го изпрати с поглед.
След като се увери, че си е тръгнал, отиде до гардероба в спалнята и го отвори.
Вътре стоеше млада жена, свита на пода
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на кълбо, с вързани за краката ръце в ембрионална поза. Устата ѝ беше запушена
с парцал вързан на тила й, дрехите ѝ бяха
изпокъсани и напръскани с кръв. Очевидно
не беше там доброволно. В очите ѝ се четеше огромен ужас, докато гледаше Габриела.
Беше уплашена до смърт.
— Браво, беше добро момиче и не издаде и звук. Още малко послушание и ще си
помисля дали да не те пусна да си вървиш.
Само ще ми кажеш всичко, което искам да
знам, кажи, когато си готова. Габриела я
гледаше с усмивка на уста, но очите ѝ бяха
студени и не се смееха. Нямаше и следа от
отчаяното хлипащо момиче, което беше
преди малко. На негово място имаше една
самоуверена доминираща жена, която осъзнава властта си над жертвата и се опиянява от силата, която усеща в момента. Ако Райън я беше видял сега, щеше да бъде просто
втрещен от изненада. Всъщност много ѝ се
искаше той да беше видял момичето. Само
при мисълта за това адреналинът ѝ се вдигна. Тогава щеше да стане забавно. Щеше
да се наложи да убие детектива, преди да
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е успял да извика подкрепление. Усмивка
заигра на устните й, като си представи как
той повярва на невинното ѝ изражение
и поведение. Повярва, че беше жертва.
Но тя не беше. Вече не. Друга беше там
на нейното място. Е, всеки има скелет в
гардероба си, нали? Само че този на Габи
беше жив. Все още.
**************************************
Тереза беше заела обичайната поза
с лице към стената и чакаше. Тялото ѝ
беше максимално отпуснато, беше затворила очи и напрягаше всяка клетка от
тялото си да остане спокойна. Моментът
на истината предстоеше - или щеше да се
измъкне, или щеше да му се наложи да я
убие. Време беше всичко това да свърши
по един или друг начин. Надеждата, че
някой ще я открие, беше отдавна мъртва,
така че трябваше да събере всичката останала сила в себе си и да го направи. Да
опита. Опит! Така ли го наричаше ума й?
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мъкне. Ядоса се на себе си. Не само за тази
мисъл, а за всичко. За това, че от момента, в
който я беше отвлякъл, се беше превърнала
в жив труп. Празен поглед, мисли, сведени
до ежедневното оцеляване и пълна липса на мисъл за съпротива. Жертва. Беше я
превърнал в една жалка развалина, бледо
подобие на живо същество. Това виждаше
той. Жертва. Една сломена млада жена, която се беше предала напълно и не се и опитваше да извоюва обратно свободата си. Защото беше израснала в лъскав свят, където
всичко се купува с пари. Защото не знаеше
как да се бори сама. Защото, макар го презираше, онзи свят беше част от нея. Защото
чакаше. Чакаше някой да дойде и да я освободи. Някой друг да свърши всичко, вместо
нея. Отново. Както винаги.
Той дойде и се приготви да ѝ постави
лекарството. Тя се подготви да го атакува,
сърцето ѝ запрепуска в бесен ритъм. Още
секунда и щеше да го удари.
Не можа да се накара да направи нещо.
Чувстваше ръцете и краката си като огромни тежести, които не е в състояние да по 35 

мръдне, а страха така беше сковал душата
й, че не успя да се отърси от това. След
като той си тръгна, тя се свлече на пода
и заплака. Хълцанията тресяха цялото ѝ
тяло, а свитите ѝ в юмруци ръце барабаняха по леглото.
— Тери, какво има? - разнесе се глас
отвън.
Тя запрати бутилката си с вода към
вратата.
— Как смееш точно ти да питаш какво
има?! Остави ме на мира!
Отвън не се чу никакъв друг звук. Явно
беше изпълнил желанието ѝ.
***************************************
Седмица след тези събития Крис отново прекарваше нощта в безрезултатни опити да заспи. Природата не му помагаше
особено много. Навън вилнееше ужасна
буря, сякаш Адът се мъчеше да слезе на земята. Духаше ужасно силен вятър, дърветата се свиваха под порива му, а къщата на
Крис, малка едноетажна постройка, тъжно скърцаше, сякаш щеше да се разпадне.
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Светкавиците бяха една след друга, а силата
на гръмотевиците на моменти заглушаваше
шума от дъжда, който бумтеше по прозорците. Клоните на дървото до къщата се удряха
по нея и създаваха усещане, че някой удря по
вратата. Крис се въртеше в леглото, мъчейки
се да заспи, но страха, запазил се от детството
му до сега, не му даваше покой. В такава нощ
преди години той изгуби най-скъпото нещо,
което имаше в живота си по нелеп начин.
Всяка буря го връщаше в мислите му там, където не искаше никога да бъде.
Удрянето на клоните по вратата сякаш
се усили, Крис се зави през глава, опитвайки се да заспи. Тупането по вратата обаче
се усили и стана някак ритмично. Той се
заслуша няколко секунди, а после посегна
към пистолета си, взе го и стана от леглото.
Приближи се до входната врата бавно, като
внимаваше да стъпва тихо. Нямаше съмнение, имаше някой отпред. Видя силует през
стъклото в горната част на дървената врата.
Отвори бавно вратата и я видя. Беше мокра, подгизнала от дъжда, трепереше и беше
ядосана:
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— Боже, спиш като пор! Как може да
ти отнема цяла вечност да се събудиш?!
Да не си глух?
Крис остана мълчалив няколко секунди след този поток от думи, гледайки пред
себе си невярващо. Главата го болеше от
липса на сън, имаше отчаяна нужда да си
легне и да спи до сутринта без глупавите
кошмари, а причината за връщането им
стоеше пред него и го заспиваше с поток
от думи с бясна физиономия. Направо му
се прииска да разтърка очи, за да провери дали не сънува.- Не съм си поръчвал
проститутка! - отсече той, гледайки я критично. Беше облечена в къса пола и потниче и явно ѝ беше студено, но на него
хич не му пукаше.- О, я се дръпни! - като
видя, че той няма да се помести, тя го избута и влезе.
Той се отмести, като едва сподави
усмивката си. За да спечели уважението
на детектив Джеймс, едно момиче определено не трябваше да бъде мило и послушно. Гледаше я с любопитство, като
беше свалил пистолета, но все още не го
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прибираше. Стояха в малкото антре и си
хвърляха гневни погледи.
— Какво, по дяволите търсиш тук?
— Винаги ли си толкова гостоприемен ?
— В общи линии да. - така си беше. - Особено в три през нощта. - Трябва да поговорим! Къде е спалнята? Той вдигна вежда и
се усмихна глупаво.- О, майната ти! Нямам
това предвид!
Посочи ѝ със свободната си ръка и тръгна след нея, като прибра пистолета в колана
си. Влязоха вътре и той ѝ подаде хавлия, за
да се подсуши, тя я пое, все още гледайки
сърдито. Крис мълчеше, чакайки я да започне. Още не можеше да осмисли факта, че
след като я беше зачеркнал мислено и беше
забравил за нея, тя беше тук, пред него и се
държеше, сякаш са стари познати. Не можеше да проумее и как го беше намерила и
защо беше дошла при него. Тя седна на леглото, издърпа едно одеало и качи краката
си на леглото, сгуши се удобно и каза:
— Ти да не си някакъв параноик?
— Моля?
Тя кимна по посока колана му и той разбра.
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Не ѝ отговори нищо, само скръсти
ръце пред гърдите си и зачака. Тя въздъхна и започна:
— Казвам се Рейчъл. Имам нужда да
говоря с теб, нямам много време.
- Знам как се казваш. На час ли вземаш? Сега нали няма да цъфне оня мъжага да ми иска пари?
— Не съм проститутка! - Крис не прикри недоверието си. - Онази вечер просто трябваше да си платя дълга. Беше еднократно.
— Знам и по-прилични начини да изкараш пари!- Не беше пари, а услуга!
- Много добре се справяш за аматьорка. - отбеляза Крис. Уж комплимент,
а прозвуча като обида.
— А да си чувал случайно, че има такъв вид спорт?! Не знам защо ти се оправдавам! Ще ме изслушаш ли, или ще ми
проповядваш морал?
— Давай, слушам те. Като за начало
обаче започни с това как разбра къде
живея?
— Не беше много сложно. Проследи 40 

ха те онази вечер. Не ми каза как се казваш?
— Казвам се Сам. - излъга той.
Изненадите явно не спираха до тук. Крис
не пропусна да се напсува мислено за това,
че е допуснал да бъде проследен, без да забележи. Кои, по дяволите, бяха те?
— И защо имаш пистолет, Сам?
— Заради нахални неканени гости като теб!
**************************************
— Боже, тук е направо касапница!
Полицаят не можа да сдържи възклицанието си, когато прекрачи прага на малкия апартамент. Беше почти съвсем тъмно,
имаше само няколко свещи, оставени на
шкафче в коридора, които догаряха. Той
си светеше с фенерче, а колегата му беше
няколко крачки след него към отворената
врата, където се виждаше силует на женско
тяло. Усети как по гърба му пробягват тръпки на страх и ужас и почти на глас благодари на бога, че не патрулираше сам. Даже
този досадник колегата му сега беше истинска благословия.
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Беше тихо и зловещо, навсякъде се
носеше миризмата на кръв и изгоряла
човешка плът. Той освети пред себе си
и откри източника на миризмата. Това,
което видяха очите му, надхвърляше и
най-добрите холивудски продукции в
този жанр. На леглото в малката спалня, проснато странично, лежеше женско
тяло. По тялото имаше следи от разрези
с нож. Дълбоки, огромни разрези, а стената зад леглото беше оплискана с кръв.
Едната ръка на жертвата беше завързана над главата, а другата беше свободна.
Същото беше положението и с краката ѝ.
Освен нарезите, имаше следи от изгаряния. Полицай Картът затвори очи за миг.
Мислено си подреждаше задачите, за да
е сигурен, че няма да изпусне нещо, опитвайки се да се абстрахира от гледката.
Така, първо да вдиша дълбоко, а после
да се опита да не повърне. До тук добре.
Сега трябваше да отиде до жертвите и да
провери дали имат нужда от медицинска
помощ, макар, че му се струваше твърде
чудно, предвид състоянието, в което се
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намираха. Отиде до първата жертва, провери я за признаци на живот и като не откри
такива, отиде до втората. Лицето ѝ беше
станало на пихтия, вероятно залято с вряла
течност. Тялото лежеше на леглото в позиция, показваща, че до последно жертвата
се е борила за живота си. Нямаше никакви жизнени показатели. Полицаят насочи
вниманието си отново към първата жертва.
На земята до трупа имаше бележка, може
би предсмъртно писмо. Карър се наведе да
погледне, в този миг се разнесе стенание,
което накара полицая да подскочи. Явно
грешеше, жената беше още жива! След
първоначалната уплаха, той веднага се обади за линейка, като оглеждаше внимателно
нараняването. Беше рана от нож, който си
стоеше забит в гърдите на младата жена, от
нея беше изтекла доста кръв. Дори да беше
още жива, едва ли щеше да е за дълго.
Остана така надвесен над нея, опитвайки се да долови дали тя диша, като беше
сложил ръка на ръката й, за да проследи за
наличието на пулс. Беше толкова концентриран, че не забеляза ръката, която се на 43 

дигна. Острието на втория нож проблесна
в мрака и остави дълбока следа по лицето на полицая. Той подскочи настрани от
жената и се развика от болка. Партньорът
му, който беше точно зад него и също оглеждаше наоколо, веднага се втурна към
него. Огледа жената с насочено към нея
оръжие, но тя беше припаднала, а ножът
беше паднал до нея на пода. Полицай Кенет го избута настрана, за да е сигурен,
че тя няма да го докопа и се обърна към
партньора си. Лицето на колегата му беше
цялото в кръв. Той се погрижи да го дръпне на безопасно разстояние, след което
се обади да съобщи за инцидента.
Няколко минути по-късно местопрестъплението се изпълни с хора. Пръв беше
детектив Майкъл Скот, който се оказа наблизо и се отзова почти веднага. Малко след
него пристигна и екипът от криминалната
лаборатория. Детективът се беше надвесил над тялото, за да огледа жертвата, а
веднага след заснемане двете жени беше
направено и видео, което да документира всичко, така както е намерено, за да
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послужи на по-късен етап за разследването и евентуално процеса. Раненият полицай
беше превързан и щеше да отиде в болницата, за да го зашият. Спешният екип веднага оказа първа помощ на ранената жена, а
след това отиде с нея към болницата, където
дрехите ѝ щяха да бъдат свалени внимателно и предадени на полицията. Шансовете ѝ
за оцеляване бяха минимални.
Детектив Скот се беше отдръпнал от тялото и оглеждаше стаята. Проснатото тяло
на леглото и изпръсканата с кръв стена не
бяха нещо, което никога не беше виждал в
петнадесетгодишната си кариера, но трупът
беше нещо друго. Обезобразяване и измъчване с такава жестокост той никога не беше
виждал. Оказа се, че една част от лицето
се е запазила. То принадлежеше на млада
жена, беше имала красива матова кожа и
големи очи. Детективът беше я проверил за
документи, но нямаше такива. Цареше почти пълна тишина, всеки вършеше съсредоточено работата си и не говореше.
— Къде е тялото? - този вик накара всички да подскочат и да се обърнат в посоката,
от където идваше той.
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После всички вкупом изтръпнаха. Не
се случваше всеки ден началникът на
бюрото за криминални разследвания да
дойде на случай. Това означаваше само
едно: около този случай щеше да се шуми
много. Скот изпусна една тиха въздишка,
за да скрие досадата си и отиде при началника, четиридесет и седем годишния
капитан Роджър Блек. Капитанът беше на
чело на бюрото за криминални разследвания, което се делеше на две дивизии:
такава за криминални разследвания и дивизия за специални действия. Първата се
състоеше от четири отдела, един от които
беше „Престъпления против личността“,
където работеше и детектив Скот.
— Добър ден, сър! - поздрави детектива и зачака.
— Детектив Скот! - с капитана се познаваха бегло.
Тъй като се виждаше прекрасно къде
е тялото, Скот не счете за необходимо да
посочва. Все пак не бяха на екскурзия и
той не беше екскурзовод. Капитанът се
насочи към леглото.
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— Това не е Тереза Милър! - извика капитан Блек.
Всички присъстващи се спогледаха, недоумявайки коя по дяволите е Тереза Милър и трябва ли да са запознати със случая.
Капитанът продължи да оглежда мълчаливо
и недоволно, но някак облекчено. Няколко
секунди никой не пита нищо и на детектив
Скот му писна:
— Простете, капитане, но коя, дяволите
да я вземат, е Тереза Милър и защо трябва
да в тук?
— Ще говорим по-късно, детектив!
Трябва да вървя!
Капитанът си тръгна така бързо, както
беше и дошъл. Изглежда щяха да продължат
работата си нормално. Детектив Скот тъкмо
реши да излезе и да поговори със съседката, която беше подала сигнала, за да остави
на хората от криминалната лаборатория да
си свършат работата на спокойствие, когато вниманието му грабна бележката, която
беше оставена до тялото на все още живата жена. Около суматохата, настъпила след
като жената беше ранила полицая тя беше
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останала побутната и почти забравена на
пода. Детективът се наведе и внимателно разгледа парчето хартия, без да го докосва. След това бръкна в куфарчето си и
извади чифт ръкавици, пинсети и пликче,
в което да го прибере. Преди това обаче го прочете. След това остана замислен
няколко секунди със замислено изражение. На него пишеше: „Кучката си го заслужаваше!“. Определено не беше типично предсмъртно писмо, нито изразяваше
съжаление или каквито и да било угризения. Само потвърждаваше очевидното.
Тази жена беше убила жертвата си, като
беше изпитала огромно удоволствие от
това и се беше насладила на всяка минута. А минутите в този случай не изглеждаха никак малко. Изглежда борбата беше
продължила много дълго, а жертвата нарочно беше оставена от части отвързана,
за да мисли, че има някакъв шанс да се
бори. Най-наранените ѝ части от тялото
бяха именно тези, които бяха свободни.
Детектив Скот беше застанал в найсвободния ъгъл от стаята и оглеждаше
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внимателно всяко късче от стаята последователно, за да успее да сглоби в главата
си картината по-късно и да открие кое парченце не пасва на общия пъзел. След като
“сканира” всичко, той се зае с другите си задачи, първата от които щеше да е да поговори със съседката, която се беше обадила,
за да съобщи за виковете и подозрителния
шум. Още с идването си той беше ѝ задал
няколко бързи въпроса и я беше предупредил, че трябва да бъде на разположение. Тя
беше отговорила на детектива, че и без това
никъде няма да ходи. Жената беше доста
възрастна и най-вероятно придвижването
ѝ носеше известни затруднения.
Възрастната жена, англичанка на име
Ейвъс Смит, си беше вкъщи, както беше
обещала. Тя живееше точно над апартамента, където полицията работеше в момента. Още от площадката преди началото на
стълбите детектив Скот чуваше телевизора
и както можеше да разбере от репликите,
жената гледаше латиноамерикански сериал. Като стигна точно пред вратата разбра,
че не се е излъгал. Наложи му се да блъс 49 

ка по нея повече от десет минути, преди
Ейвъс Смит най-после да изпита известни съмнения, че може би има някой отвън и да реши да понамали звука поне
малко. Детективът решително използва
тази безценна възможност и след още
няколко минути блъскане най-после успя
да прекрачи заветния праг. Още с влизането го блъсна остра миризма на застоял
въздух. Изглежда собственичката нямаше
навик да проветрява. Това го накара да се
огледа наоколо и да осъзнае, че с прекрачването на прага се е озовал някъде в
края на деветнадесети век в Англия. Беше
стъпил на малко кръгло килимче, каквото
не беше виждал до момента. Точно срещу
него се намираше малка масичка, върху
която грижливо бяха подредени няколко
писма, готови за изпращане, както и нощна лампа и няколко спрея за стая с външен вид, който говореше, че опаковката
не е сменяна в близките петдесет години.
Той точно се канеше да влезе навътре в жилището, когато забеляза, че собственичката се е спряла до него и чака.
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Той веднага се светна - трябваше да си свали обувките. Побърза да го направи, защото
погледът на възрастната жена недвусмислено показваше, че е извършил не малък грях,
стъпвайки на килимчето. Ама защо беше там,
дяволите да го вземат? Да го прескача човек
ли? След като остана без обувки, той тръгна
в посоката, която му посочи жената. Озова
се в хол, чието обзавеждане по нищо не отстъпваше на това, което беше видял преди
малко. Няколко розови фотьойла с цветя и
същия диван, дървена маса, която изглежда
се клатеше доста, няколко малки кръгли масички, отрупани със старовремски рамки и
малко бюро, на което явно се пишеха писмата, които беше забелязал по-рано. Телевизорът, който се чуваше още от стълбите,
още беше включен и един млад латиноамериканец яростно се обясняваше в любов на
много по-възрастна от него жена.
— Ще пиете ли чай, детектив? - попита
жената.
Той кимна, инстинктът му показа, че ако
иска честни отговори е по-добре да пие. Тя
изчезна и след малко се върна с поднос и
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две синьо-бели чаши с чай.- Заповядайте,
най-добрият английски чай.
Детектив Скот благодари и мина на
въпроса:
— Благодаря за гостоприемството,
госпожо Смит. Как сте?
— 12:15.
Скот примигна няколко пъти, за да
сподави смеха си. Заговори с възможно
най-сериозния си и делови глас:
— Имаме голяма нужда от помощта
ви, както вече знаете долу се е случило
нещо ужасно. Искаме да се погрижим виновните да си получат заслуженото час
по-скоро. За целта обаче ще имам нужда
от вашата помощ.
Жената кимна с разбиране. Въпреки годините си тя изглеждаше с напълно
бистър разсъдък, просто слуха ѝ не беше
добър и детективът се надяваше информацията, която ще получи от нея да послужи на разследването. При евентуален
процес обаче положението с нея като
свидетел не беше най-доброто, за което можеше да мечтае човек. Детективът
въздъхна и продължи:
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— Какво ви накара да се обадите на 911?
— Стори ми се, че чух викове.
— Добре. Веднага след като ги чухте ли
се обадихте?
— Да.
— Искате да кажете, че в първия миг, когато чухте нещо от долу набрахте номера ли?
Въпросът му увисна във въздуха, защото
възрастната жена се беше зазяпала в телевизора. Той почака секунда-две, после стана, взе дистанционното управление и спря
телевизора.
***************************************
— Копеленце мръсно! - той грабна якето си и изхвърча навън.
Вече беше в колата, когато телефонът му
зазвъня. Оставил беше съобщение на Крис
и за това си помисли, че е той. Не беше.
— Хейли, зает съм, скъпа, после ще ти
звънна! - прозвуча умолително.
— Моля?! В колко приключи смяната ти,
Райън? Какво искаш да кажеш с това „зает
съм“?! - беше бясна.
— По следите на нещо голямо съм, ще
ти звънна, когато приключа. Не знам кога
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ще е това. Съжалявам, няма как да зарежа
нещата сега и да продължа утре! Прояви
малко разбиране най-накрая! Човешки
животи зависят от това! - този път той повиши глас доста повече, отколкото имаше намерение.
— И за това крещиш, така ли? - двамата замълчаха за момент.
Райън усети, че има желание да се извини, но се спря. Писнало му беше да го
прави, да казва, че съжалява за това, че е
себе си.
— В опасност ли си, скъпи? - наруши
тишината тя. Сега звучеше точно пред
разплакване.
— Не, скъпа. Не се притеснявай, всичко ще бъде наред! Трябва да вървя! При
първа възможност ще ти звънна, но сега е
много важно да побързам. - в душата му се
прокрадна разкаяние. Понякога имаше чувството, че каквото и да каже тя, я съди твърде строго и заема отбранителна позиция.
— Пази се! - тези думи казваха всичко.
Тя му затвори телефона и подритна
мъжа пред нея.
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— Чу ли, Робърт! Чу ли! Сетил се е! Така
звучи, все едно е разбрал всичко! А ти - преправи гласа си: „Коя си ти? Какво търсиш в
дома ми?! Моля те, не ме наранявай!“ Какво
ще кажеш сега, глупако! Наредих ти да не
се бъркаш! Как ще се оправдаеш! Кой ще ти
оправя кашите сега? Кажи нещо, де! Кажи!
Уви, мъртвото тяло пред нея нагло мълчеше. Единственото, което излизаше от устата на мъжа, беше вадичка кръв. Тя го погледа ядосано няколко секунди. Внезапно
осъзна какво беше направила. Нещата бяха
излезли от контрол. Значи трябваше да помисли, преди да е твърде късно. Прескочи
тялото и излезе от стаята, вдигайки телефона на ухото си:
— Райън, аз се изнасям! Писна ми!
— Какво?! Не прави нищо, моля те! Изчакай ме да се прибера! - той не вярваше
на ушите си. Усети как гърлото му пресъхва.
— Кога ще е това?
— Скоро.. Не знам. Отивам да проверя
нещо и се прибирам!
Тя затвори телефона, без да каже нищо,
оставяйки го в недоумение. Райън усети как
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главата му щеше да се пръсне. Идваше му
да обърне колата и да се прибере вкъщи
веднага, да я спре и да я вразуми. Но не
можеше. Знаеше, че е негов дълг да отиде
и да хване шибаното копеле. Никога нямаше да си прости, ако хора загубят живота
си днес, а той е могъл да го предотврати.
Чувстваше как личния му живот сякаш
му се изплъзва между пръстите и той не
може да направи нищо, за да спре това.
Знаеше, че тя няма да му прости, че няма
да се прибере веднага. Той стисна волана
така, че кокалчетата на пръстите му побеляха. Май това беше. Началото на края.
— Крис, това е третото съобщение,
което ти оставям! Не знам къде си се запилял, но ми трябваш наистина много!
Когато чуеш това, ела максимално бързо!
- той продиктува адреса отново и затвори телефона.
Райън бавно пристъпваше към задния
вход на къщата. Мракът беше непрогледен, но за негово щастие вече познаваше
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това място и нямаше големи затруднения.
Чувстваше се крайно изнервен от невъзможността да се съсредоточи и да следи
внимателно какво се случва около него.
Като мишена, на показ. Имаше усещането,
че някой го следи през цялото време, откакто беше спрял колата си в няколко пресечки по-надолу. Макар, че на няколко пъти
се спира и оглежда, но не видя никого, това
не отмина.Спря в мрака точно пред задната врата и си даде няколко секунди, в които да възвърне концентрацията си. Натисна
дръжката. Беше заключено. Справи се с
ключалката почти безшумно и успя да влезе вътре. Запристъпва напред по коридора.
Кухнята и хола бяха отделени само с бар
плот. Той премина в най-тъмната част на
кухнята и застана с лице към слабата светлина, която идваше от хола. Не беше сигурен от какво е светлината. Предположи, че
е от свещ. Не виждаше добре в тази тъмница, но с всеки миг очите му привикваха
все повече. След секунда успя да различи
човек, който беше застанал прав в гръб към
него. Седеше неподвижно и не издаваше
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звук. Райън си помисли, че ако не е на
правилното място някой скоро ще бъде
много изплашен, ако го види да седи там
в тъмното.
Човекът отсреща обаче не приличаше
на Дейвид Грийн, който според данните в
общината обитаваше жилището, поне в
гръб. От срещуположната страна на стаята се появи сякаш от нищото тъмна фигура. Райън предположи, че е мъж, защото
фигурата беше едра. Фигурата вървеше
към другия мъж, държейки нещо в ръце.
Някакъв съд, подобен на кандило.
Нещо вътре гореше и детективът усети позната миризма. Лавандула! Усети
леко замайване. Какво, по дяволите имаше в проклетия съд? Появи се още един,
облечен с нещото, което Райън разпозна
като дълга роба с качулка. Двамата мъже
започнаха да шепнат тихо на някакъв
език. Латински.
Този, който до момента беше с гръб,
се обърна след някаква дума, изречена
от хората с робите. Райън видя острие
да проблясва в ръката му. Така значи! До
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тук с теорията за серийния убиец. Очевидно
си имаше работа със секта. Реши да почака
още няколко секунди и след това да се намеси. Искаше да извика подкрепление, но му
се струваше, че ако сега издаде шум, може
да изпусне ситуацията от контрол. Те не знаеха дали има някой с него. Имаше преимуществото на изненадата. Все пак ги държеше
на мушка. Минусът беше, че не знаеше дали
са въоръжени и колко са. Нямаше представа
колко трае този „ритуал“, така че трябваше
скоро да предприеме действие, преди да е
станало късно. Пристъпи няколко крачки напред, беше по-добре, ако е по-близо до тях.
Чу стъпки точно до себе си. Обърна се рязко.
Беше готов за действие. Видя познато лице и
се успокои. Само за миг обаче. В последния
момент забеляза летящия към главата му
предмет, който се разби в черепа му.
******************************************
Е, не спеше, а висеше. От тавана, с въже
около врата. Беше облечена в дълга бяла
нощница, а косите й, дълги и червени като
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огън, бяха пуснати свободно около лицето. Сякаш беше привидение. В стаята
единствената светлина беше от няколко
големи свещи, сложени на отрязано парче от дънер. Крис стоеше вцепенен в средата на стаята и дори не дишаше. Взираше се в бледото лице и трепереше. Това
не можеше да случва.
— Джеймс, събери се веднага! Трябваш ми! Джеймс!
Райън се спусна към нея, хвана тялото
и я повдигна, така че въжето да не я души
повече. Тъй като Крис явно не се беше
отърсил от вцепенението, се наложи да
се развика:
— Крис, нож! Веднага! Веднага! - последното буквално го изрева.
Крис се спусна към тях, вадейки ножа
от колана си. Преряза въжето, а Райън я
постави внимателно на пода по гръб, а
след това махна въжето от врата на момичето. Умът на Крис се върна към сравнително нормална функция и започна
да отчита фактите: въжето беше тънко и
късо, таванът не беше висок. Значи съ 60 

ществуваше реален шанс да няма счупване на шийните прешлени, а ако нямаше такова, тя може би щеше да оцелее. Стига да
бяха пристигнали навреме. Райън започна
сърдечен масаж, а Джеймс провери бързо
за наличие на пулс. Не можа да долови. Започна да прави изкуствено дишане, влагайки всичките си умения.
— Деймиън, извикай линейка! Аз я поемам! Райън се зае, а Крис продължи съсредоточено да оказва първа помощ. Единствената мисъл в главата му беше искрена
молба да не е прекалено късно. Цялото му
тяло беше напрегнато, не виждаше нищо
друго, освен крехката нежна Рейчъл, която
лежеше на пода. Безжизнена, слаба. Счупена. Пълна противоположност на жената,
която го беше тръшнала на пода за секунди. Пред очите му минаха всички кратки
мигове, които беше споделил с нея и усети бяс. Някой беше дошъл и ѝ беше причинил това. Е, той щеше да го намери и да
го накара да съжалява. О да, сигурен беше,
че всичко е нагласено като идеално, безупречно самоубийство. Само дето Рейчъл не
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би го направила. Никога. Чак сега реално
осъзна какво ѝ е било на Габриела. Тя е
била уверена, че Роджър не го е направил. Те обаче я бяха убеждавали, че не го
е познала. Точно те, хората, които трябваше да разкрият истината. Е, този човек
щеше да си плати за това. Или тези хора,
които и да бяха те. Всяка група хора обаче винаги има шеф. Точно с него щеше да
се разправи.
След няколко минути му се стори, че е
усеща дишане. Спря за момент и се заслуша. Дишане беше, но зад гърба му.
— Ние поемаме от тук. Добра работа,
детектив!
Типично за всеки истински професионалист, който си знае работата, лекарят още с влизането си в стаята сякаш я
изпълни цялата и пое контрола и това се
усети. Крис се изправи с нежелание, но
и облекчение и се дръпна от нея. Този
човек му даде надежда. Беше направил
всичко по силите си, сега му оставаше
само да се моли.
— Има пулс! Хайде, да я изнасяме!
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Крис въздъхна облекчено и излезе навън. Колкото и да искаше, нямаше как да
иде с Рейч до болницата, без друго точно
сега нямаше да ѝ е от полза. Знаеше обаче
с какво ще бъде полезен.
Точно прекрачваше прага, когато видя
Райън, който точно се насочваше към паркиралата наблизо кола и седящия мъж вътре. Крис беше по-близо и го изпревари.
Все пак точно за това излизаше.
Отвори вратата и извади мъжа навън.
— Хей, какво правиш, бе! Я по-полека!
— Къде беше?
— Тук, не съм мърдал!
— Така ли? Като дойдохме, те нямаше!
— Ти сляп ли си! Тук бях! Бях се облегнал за малко да си почина!
— Значи спиш на дежурство, а?
— Не съм спал! Облегнах се за малко,
това е!
— И не видя никой да влиза, така ли?
— Не, никой не е влизал.
— Сигурен ли си! - Крис не беше престанал да го държи за яката и да го тресе.
— Сигурен съм, мамка му! Не съм сва 63 

лял очи от шибаната врата и за миг!
— Така ли? Интересно защо тогава я
намерихме горе полумъртва! Наредих ти
да я пазиш! Не съм казвал да седиш само
пред шибаната врата! Казах да я наблюдаваш и да я пазиш, без никой да те види!
Ти какво направи? Този път няма да ти
се размине невежеството! Некадърник! Крис едва се сдържаше да не го пребие.
— Виж, Джеймс, не съм виновен, че
тая изкукала мадама е решила да си метне въжето! Пусни ме, по дяволите! Ще се
оплача от теб!
— Какво каза, Кенет? - намеси се Райън.
— Казах, че ще се оплача от вас и…
— Не, не. Преди това. Каза нещо за
въже.
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