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Глава I

Норман Бейтс чу шума и потръпна.
Сякаш някой потропа по прозореца.
Той вдигна рязко глава, почти готов да се изправи, кни-

гата се изплъзна от ръцете му и падна върху пълните му бе-
дра. Но разбра, че това бе просто дъждът. Късен следобеден 
дъжд плющеше по прозореца на хола.

Норман не беше забелязал кога бе заваляло, нито кога 
се беше здрачило. Но в хола беше вече доста тъмно и преди 
да се върне към книгата, той се пресегна и включи лампата.

Това бе една от онези старомодни настолни лампи с 
гравиран стъклен абажур и кристални висулки. Майка му я 
имаше, откакто я помнеше, и отказваше да се раздели с нея. 
Всъщност и Норман нямаше нищо против – всичките му че-
тиридесет години бяха преминали в тази къща, приятно е да 
си заобиколен от предмети, с които си свикнал – вдъхва си-
гурност. Тук всичко имаше своето място и своето предназна-
чение, промените ставаха някъде там навън, но не и тук. А и 
повечето промени криеха в себе си потенциална заплаха. Да 
предположим например, че този следобед бе излязъл на раз-
ходка. Би могъл да се окаже на някой запустял страничен път 
или дори при блатото. И какво щеше да стане, ако дъждът го 
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беше заварил там? Щеше да се измокри до кости и да бъде 
принуден да се препъва в мрака по пътя за вкъщи. Така човек 
може да се простуди до смърт, пък и кой би искал да бъде 
навън в тази тъмница? Много по-приятно е да си бъдеш тук, 
при лампата, в компанията на хубава книга.

Когато наведе глава, за да продължи четенето, светлина-
та освети закръгленото му лице, отрази се в очилата без рам-
ки и се окъпа в розовината на темето му, покрито с рехава, 
пепеляворуса коса.

Книгата бе наистина вълнуваща – нищо чудно, че не бе 
забелязал колко бързо се бе свечерило. „Царството на инки-
те“ от Виктор В. фон Хаген. Никога по-рано Норман не се 
бе потапял в толкова любопитна и богата информация. На-
пример описанието на кечуа или танца на победата, когато 
воините образуват голям кръг, който се движи и усуква като 
змия. Той прочете:

„В подобни случаи обикновено се барабани върху това, 
което някога е било тяло на враг: кожата е одрана предвари-
телно, стомахът е опънат, за да се получи барабан, и цялото 
тяло служи за резонаторна кутия, докато звукът излиза от 
отворената уста гротескно, но ефикасно“.

Норман се усмихна и си позволи разкоша на приятната 
тръпка. Гротескно, но ефикасно – наистина така ще да е. 
Представи си дране на човек – може би дори жив – и след 
това опъват стомаха, за да се получи барабан! Наистина, как 
ли го правят, как ли изсушават тялото, за да не се разложи. 
И на първо място все пак, какво ли мислене е необходимо, за 
да се роди подобна идея?

Това не бе най-привлекателната гледка на света, но ко-
гато Норман притвори очи, той почти си представи сцената: 
тълпата боядисани голи воини, които се гърчат и олюляват в 
унисон под прогизналото от слънце диво небе, и старата ве-
щица, приведена пред тях, да барабани по надутия и опънат 
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стомах на трупа. Изкривената уста на трупа е противоесте-
ствено отворена, може би дори закрепена в зейнала гримаса 
с костни клинове, и от нея излиза звукът. Предизвикан от 
ударите по стомаха, преминал през сгърчените вътрешно-
сти, засилен от изсъхналия гръклян, той се разнася търже-
ствено и с пълна сила от мъртвото тяло.

За момент Норман сякаш можеше да го чуе, но тогава си 
спомни, че дъждът също има свой ритъм, както и стъпките...

Всъщност той долови стъпките още преди да ги чуе, от-
колешният навик помагаше на сетивата му да разберат кога 
майка му влиза в стаята. Не му се налагаше да вдигне поглед, 
за да се убеди, че тя беше тук.

Всъщност той наистина не вдигна поглед, а се престори, 
че продължава да чете. Досега майка му бе спала в стаята 
си и той знаеше колко свадлива може да бъде, когато не се е 
разсънила. Затова най-добре беше да кротува и да се надява, 
че този път не е кисела.

– Норман, знаеш ли колко е часът?
Той въздъхна и затвори книгата. Сега вече знаеше, че 

този път няма да е лесно. Самият въпрос беше предизвика-
телство. За да дойде тук, майка му беше минала покрай дя-
довия часовник в коридора и лесно можеше да разбере колко 
е часът.

И все пак нямаше смисъл да се прави драма от това. 
Норман погледна към часовника на ръката си и се усмихна.

– Вече минава пет – каза той. – Всъщност не знаех, че е 
толкова късно. Бях се зачел...

– Да не мислиш, че съм сляпа. Знам какво си правил през 
цялото време. – Тя беше застанала до прозореца и гледаше 
дъжда. – Но знам и какво не си направил. Защо не си вклю-
чил неоновия надпис на мотела, когато се е стъмнило? И 
защо не си в рецепцията, където ти е мястото?

– Ами заваля толкова силно, че не очаквах някой да се 
появи в това отвратително време.
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– Глупости! Точно сега е най-вероятно да имаш работа. 
Много хора не се боят да карат в дъжда.

– Но не е вероятно някой да мине по това шосе. Всички 
хващат новата магистрала. – Норман усети как раздразне-
нието пълзи нагоре по гърлото, усети вкуса му в устата си и 
се опита да го задържи. Но вече бе твърде късно, трябваше 
да го избълва. – Казах ти, че така ще стане, още когато под-
разбрахме, че ще местят магистралата. Ти трябваше да про-
дадеш мотела, преди да се разчуе за нея. Можехме да купим 
на безценица всеки парцел наоколо и дори някой, който е 
по-близо до Феървейл. Можехме да имаме нов мотел, нова 
къща, да посъберем малко пари. Но ти не ме послуша, нали? 
Всъщност никога не ме слушаш. Правим винаги това, което 
ти искаш и което ти мислиш. Ще се поболея от теб!

– Така ли, момче? – Гласът на майка му звучеше нежно, 
но това не заблуди Норман. При това го нарече „момче“. Той 
е на четиридесет години, а тя го нарича „момче“. Ето как се 
отнася към него на всичкото отгоре. Само ако можеше да не 
чува гласа є! Но трябваше, той знаеше, че трябва и винаги е 
трябвало.

– Така ли, момче? – тя повтори още по-нежно. – Ще се 
поболееш от мен, а? Не смятам, че е точно така. Не, момче, 
ако се поболееш, ти ще си виновен, а не аз. И това ли е ис-
тинската причина да си още тук, на това странично шосе, а, 
Норман? Истината е, че ти липсва най-обикновената човеш-
ка жизненост. Никога не си бил особено жизнен, нали? Ни-
кога не са ти достигали жизненост и решителност да напус-
неш къщата. Да се хванеш някъде на работа. Да постъпиш в 
армията. Дори да си намериш приятелка...

– Ти не би допуснала!
– Вярно е, Норман. Не бих те оставила. Но ако беше 

дори наполовина мъж, пак щеше да тръгнеш по свой път.
Искаше да є изкрещи, че греши, но не можеше. Защото 

нещата, които тя казваше, бяха същите, които той от години 
непрекъснато си повтаряше. Тя беше права. Тя винаги беше 
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заповядвала, но това не означава, че той е бил заставян веч-
но да се подчинява. Понякога майките са прекалено властни, 
но не всички деца се покоряват. Има и други вдовици, други 
единствени синове, но не всички се оказват впримчени в по-
добни взаимоотношения. Наистина и той бе виновен, нарав-
но с нея. Вярно бе – липсваше му най-обикновената човешка 
жизненост.

– Трябвало е да настояваш, сам знаеш – тя бе започнала 
отново. – Да предположим, че беше излязъл и беше наме-
рил някое ново място, а това бе обявил за продан. Но не, ти 
само хленчиш. И аз знам защо. Никога не си успявал да ме 
измамиш, нито за миг. Причината е, че ти не желаеш да се 
преместиш. Никога не си искал да напуснеш това място и 
никога няма да пожелаеш, сега и винаги. Не можеш, нали? 
Още по-малко пък би могъл да пораснеш.

Нямаше сила да я погледне, особено когато говореше по-
добни неща. Но и нямаше къде другаде да гледа. Лампата, 
тежките стари мебели, които запълваха хола, и всички по-
знати предмети изведнъж му станаха омразни именно защо-
то бяха познати – като оборудването на затворническа ки-
лия. Втренчи се в прозореца, но и това не беше достатъчно 
добър ход – навън бяха вятърът, дъждът и тъмнината. Той 
знаеше, че там за него нямаше спасение.

Никъде нямаше спасение от гласа, който барабанеше и 
ехтеше в ушите му като звука от тялото в книгата за инките, 
барабана на смъртта. Той се приведе и се опита да фокусира 
погледа си върху буквите. Може би ако не є обръща внима-
ние, ако се преструва на спокоен...

Номерът не мина...
– Я се погледни! – заговори тя отново. (Барабанът 

продължаваше – „бам-бам-бам“ – и звукът се разнасяше 
от обезобразената уста.) – Знам защо не си си дал труда да 
включиш надписа. Защо дори не си отишъл да отвориш тази 
вечер. Не е вярно, че си забравил. Всъщност ти не искаш 
никой да идва тук, надяваш се, че няма да дойде.
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– Добре! – запелтечи той. – Признавам. Мразя работата 
в мотела. Винаги съм я мразил.

– Де да беше само това, момче. – (Ето пак – „момче, 
момче, момче!“ – барабаненето извираше от челюстите 
на смъртта.) – Ти мразиш хората. Защото всъщност ти се 
боиш от тях, нали? Винаги си се боял, още от дете. Предпо-
читаше да се сгушиш на стола до лампата и да четеш. Праве-
ше го преди тридесет години, правиш го и сега. Криеш се зад 
кориците на книгите.

– Има и по-лоши неща, които бих могъл да направя. Са-
мата ти си ми го казвала. Поне никога не съм се забърквал 
в разни каши някъде навън. Не е ли по-добре да усъвършен-
ствам ума си?

– Да усъвършенстваш ума си? Хайде де! – Втренчен в 
пода, той я чувстваше зад себе си. – Ти наричаш това усъвър-
шенстване? Не се опитвай да ме заблуждаваш, момче! Избий 
си го от главата! Това не е като да четеш Библията, нито пък 
е някаква форма на самообразование. Знам какво четеш ти. 
Боклуци. И дори по-лошо.

– Между другото това е история на цивилизацията на 
инките...

– Обзалагам се, че е така. Обзалагам се още, че е пълна с 
гадости за мръсните диваци, като другата, онази за Южните 
морета. Ти какво, мислиш си, че не зная за нея, а? Криеш я в 
стаята си, както и всички останали отвратителни неща, които 
непрекъснато четеш...

– Психологията не е отвратителна, мамо!
– На това психология ли му казваш? Какво знаеш ти 

за психологията. Никога няма да забравя времето, когато ми 
говореше онези мръсотии, никога. Само като си помисля, 
че един син може да отиде при собствената си майка и да є 
каже подобни неща!

– Аз само се опитах да ти обясня нещо. То се нарича еди-
пов комплекс и аз мислех, че ако обсъдим проблема заедно 
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и разумно се опитаме да го осмислим, може би нещата ще се 
променят към по-добро.

– Да се променят? О, момче! Нищо няма да се проме-
ни. Можеш да прочетеш всички подобни книги на света, но 
пак ще си останеш същият. Не ми трябва да слушам много 
от тези подли, непристойни измислици, за да разбера какво 
представляваш. Дори едно осемгодишно дете би те разбрало. 
То така си и беше, всичките ти приятелчета те разбраха още 
на времето. Ти си мамино детенце. Така те наричаха и бяха 
прави. Такъв си беше, такъв си и винаги ще си останеш. Го-
лямо, дебело, пораснало мамино детенце.

Барабаненето на думите є, барабаненето вътре в него 
– те го оглушаваха. Шокира го подлостта на изреченото. В 
един момент щеше да заплаче. Норман тръсна глава. Само 
като си помислиш, че тя продължава да се държи така с него 
дори и сега! Но тя може и ще продължава отново и отново, 
освен...

– Какво „освен...“?
Господи, нима тя можеше да чете мислите му?
– Знам какво мислиш, Норман. Знам всичко за тебе, мом-

че. Много повече, отколкото можеш да си представиш. Но аз 
знам и това, дори и него, знам какво си представяш, за какво 
бълнуваш сега. Мислиш си, че би искал да ме убиеш, нали, 
Норман? Но не можеш. Защото не си достатъчно жизнен. От 
двама ни аз съм силната. И винаги съм била. Достатъчно и 
за двамата. Ето защо ти никога няма да се освободиш от мен, 
дори и да го пожелаеш истински. Разбира се, дълбоко в себе 
си ти не го желаеш. Ти имаш нужда от мен, момче. Това е 
истината, нали?

Норман бавно се изправи. Все още не се осмеляваше да 
събере сили и да я погледне. Първо трябваше да си внуши да 
бъде спокоен. Да бъде много, много спокоен. Да не мисли за 
това, за което тя говори. Да се опита да му се опълчи, да си 
спомни. Тя е една стара жена, при това малко превъртя-
ла. Ако продължаваш да я слушаш по този начин, накрая и 
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ти също можеш да превъртиш. Кажи є да се качи в стая-
та си и да си легне. Там є е мястото.

При това за нея ще е по-добре да се качи бързо, иначе 
този път ще я удуши със собствения є сребърен гердан...

Той започна да се олюлява, устата му работеше, ограж-
дайки думите му, когато се разнесе звънът.

Това означаваше, че някой бе паркирал пред мотела и 
звънеше, за да бъде обслужен.

Без да си даде труда дори да погледне назад, Норман 
влезе в антрето, грабна мушамата от закачалката и потъна 
в мрака навън.


