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1

Смъртта е занимание самотно.
Както и животът.
Всички живеем сами в най-съкровените си мисли. Колкото 

и да споделяме с любимите си хора, винаги запазваме нещо не-
изречено. Понякога е дребно – като спомените на жена за тайна, 
но отдавна загаснала любов. Тя уверява съпруга си, че никога не 
е обичала някого повече от него, и е напълно искрена. Но пропу-
ска да спомене, че е обичала някого колкото него.

Понякога е нещо голямо, огром но дори, като застанало зад 
нас чудовище, кое то ближе гърба ни. Като колежанин, кой то е 
свидетел на групово изнасилване, но не се намесва. Години по-
късно същият този колежанин е баща на момиче. Колкото пове-
че го обича, толкова по-тежка става вината му и въпреки това, 
въпреки това, въпреки това никога не си признава. Готов е да 
изтърпи мъчения и смърт, преди да изрече истината на глас.

В късните часове, когато всички са сами, тези тайни чукат на 
вратата. Някои силно, други по-леко, но дали тихомълком или с 
трясък, те идват. Никоя заключена врата не може да ги удържи, 
защото те разполагат с ключа за нас. Говорим с тях, умоляваме 
ги или им крещим и копнеем да ни позволят да ги споделим с 
някого, за да ги махнем от плещите си и да изпитаме облекчение.

Въртим се в леглото, крачим като сомнамбули в коридора, 
напиваме се, надрусваме се или вием по луната. После идва зо-
рата и успяваме да ги накараме да млъкнат, да ги натикаме обра-
тно в най-съкровените кътчета на съзнанието си и се опитваме 
да продължим да живеем. Успехът на подобно начинание зависи 
от тайната и индивида. Не всички са създадени да носят вината 
в себе си.
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Млад или стар, мъж или жена, всеки има тайни. Научих, 
преживях, осъзнах този факт.

Всеки има тайни.
Поглеждам мъртвото момиче на металната маса и се чудя: 

Какви ли тайни отнасяш със себе си, кои то никой никога няма 
да разкрие?

Тя е прекалено, прекалено млада. В началото на двай сет-
те. Красива е. С дълга, черна, права коса. Кожата ѝ е с цвят на 
кафе с мляко и изглежда гладка и безупречна дори на грубата 
флуоресцентна светлина. В комплект с кожата вървят прекрас-
ни, нежни черти: мисля, че има част латино, примесена с нещо 
друго. Вероятно англо. Устните ѝ са побелели след смърт та, но 
въпреки това са месести. Представям си ги в усмивка, предшест-
веничка на звънък смях – не много силен, но мелодичен. Тя е 
дребна и слаба под чаршафа, кой то я покрива от врата надолу.

Жертвите на убийства ме докосват. Добри или лоши, те са 
имали надежди, мечти и любови. Някога са живели като всички 
нас в един свят, кой то е против живота. Освен рака, катастрофи-
те по пътищата и смърт та от сърдечен удар с чаша вино в ръка 
и крива усмивка на лице светът ни предоставя изобилие от въз-
можности да умрем. Убийците мамят системата, намесват се там, 
където не им е място, и отнемат на жертвите нещо, кое то бездруго 
им е трудно да запазят. Това ме обижда. Намразих го още първия 
път, в кой то се сблъсках с него, и продължавам да го мразя.

Срещам се със смърт та от доста дълго време. Работя за ло-
санджелиския клон на ФБР и през последните дванайсет години 
оглавявам екип, кой то преследва най-лошите от най-лошите в 
Южна Калифорния. Серийни убийци. Изнасилвачи и убийци на 
деца. Мъже, кои то се смеят, докато измъчват жени, и след това 
стенат, докато правят секс с труповете им. Тези хора са живи 
кошмари и винаги са ужасни, но това не им пречи да са нався-
къде; няма отърваване от тях.

Затова се налага да попи там:
– Сър? Какво търсим тук?
От дълги години заместник-директорът Джоунс е мой мен-

тор и шеф и оглавява всички дейности на ФБР в Лос Анджелис. 
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Проб лемът и причина за коравосърдечния ми въп рос е фактът, 
че в момента не сме в Ел Ей. Намираме се във Вирджиния, близо 
до Вашингтон.

Тази бедна жена може да е мъртва, а причината за смърт та 
ѝ да ме трогне дори, но тя не е една от моите.

Заместник-директорът ме пог леж да накриво, донякъде за-
мис лен, донякъде раздразнен. Той прилича точно на човека, 
кой то е: ченге ветеран. От него лъха на лидерство и отдалече 
личи, че е служител на реда. Лицето му е сериозно, грубовато, 
с квадратна челюст и изморени очи. Косата му е късо подстри-
гана, без да се подчинява на някакви моди. Той е красив по свой 
собствен начин, а трите разтрогнати брака зад гърба му го до-
казват, но има нещо повече зад тази фасада, нещо скрито. Като 
сенки в сейф.

– Заповед от високо равнище, Смоуки – отвръща Джоунс. – 
От самия директор.

– Наистина?
Изненадана съм от отговора му поради две причини. Пър-

вата е обикновено любопитство: защо тук, защо аз? Другата е 
по-сложна: съгласието на заместник-директора Джоунс да се 
отзове на тази необичайна молба. Той винаги е бил сред онези 
рядко срещани хора в бюрокрацията, кои то биха оспорили една 
заповед, ако сметнат, че е неправилна. Може и да каза „от висо-
ко равнище“, но нямаше да е тук, ако не съществуваше основа-
телна причина да го стори.

– Да – отговаря той. – Директорът спомена име, кое то не 
можах да пренебрегна.

Вратата на моргата се отваря, преди да успея да задам след-
ващия си логичен въп рос.

– Като се заговорихме за вълка – измърморва Джоунс. 
Самюъл Ратбън, директорът на ФБР, е сам, кое то е още по-

странно. Дори преди 11 септември директорите на ФБР се дви-
жеха с антураж. Той идва при нас и подава ръка първо на мен. 
Ръкувам се с него смаяна.

Явно аз съм кралицата на бала. Защо?
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– Агент Барет – започва той със своя ошлайфан политиче-
ски баритон, кой то му е запазена марка, – благодаря ти, че се 
отзова толкова бързо.

Сам Ратбън, по-известен като „сър“, е сносен избор за ди-
ректор на ФБР. Разполага със задължителния приятен външен 
вид и с политическа тактичност, но също така има сериозен опит 
зад гърба си. Започва като ченге, като в същото време посещава 
вечерно правно училище, кое то му помага да се присъедини към 
ФБР. Не бих стигнала чак дотам, че да го нарека „почтен“ – по-
зицията му изключва подобен лукс – но лъже единствено когато 
се налага. Той е истинско превъплъщение на почтеността при 
един директор.

На Ратбън му се носи репутацията, че е доста безмилостен 
човек, кое то не ме изненадва, и че е вманиачен на тема здраве. 
Не пуши, не пие алкохол, кафе, безалкохолни, бяга по осем ки-
лометра всяка сутрин. Хей, всички си имат недостатъци.

Трябва да си извия врата, за да го пог ледна. Висока съм 
само метър и половина, така че съм свикнала с това. 

– Няма проб лем, директоре – отвръщам аз, като лъжа без-
срамно.

Всъщност има проб лем, голям шибан проб лем, но Джоунс 
ще ми помогне да се въздържам.

Ратбън кима на заместник-директора.
– Дейвид.
– Директоре.
Докато ги наблюдавам, в главата ми веднага изникват 

приликите и разликите между двамата. Те са еднакво високи. 
Джоунс е с късо подстригана кестенява коса, коя то направо 
крещи: „Нямам време за това“. Тази на директора е черна, със 
сиви косми, стилна. Той е красив възрастен мъж, харизматична 
личност. Заместник-директорът е с осем години по-възрастен от 
него и доста по-отруден. Директорът прилича на човек, кой то 
всяка сутрин бяга за здраве и обича това, а Джоунс на човек, 
кой то може всяка сутрин да бяга за здраве, но предпочита ци-
гара и чаша кафе и майната ви, ако не ви се нрави. Костюмът 
на директора е по-хубав, а часовникът му е „Ролекс“. Замест-
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ник-директорът носи часовник, кой то струва трийсет долара и 
е купен преди десет години. Разликите са очевидни, но въпреки 
всичко това приликите ме изумяват.

И двамата имат еднакъв изморен пог лед и изражение, кое то 
подсказва, че носят в себе си скрито бреме. Лицата им са като на 
играчи на покер, кои то пазят чинно своите тайни. 

Ето ти двама мъже, с кои то би ти било трудно да жи
вееш, мисля си аз. Не защото са лоши хора, а защото смятат, 
че да ги е грижа за теб, е достатъчно, и след като те обичат, 
няма нужда да ти подаряват цветя.

Директор Ратбън отново се обръща към мен:
– Ще карам без заобикалки, агент Барет. Тук си, защото бях 

помолен да те повикам, от човек, на когото не мога да откажа. 
Поглеждам Джоунс и си спомням коментара му, че са му 

казали име, кое то не е могъл да пре неб рег не.
– Мога ли да попи там кой?
– Скоро. – Ратбън кима към тялото. – Кажи ми какво виж-

даш.
Обръщам се към трупа и се насилвам да се концентрирам.
– Млада жена, в началото на двай сет те си години. Вероятна 

жертва на убийство. 
– Какво те кара да мислиш, че става въп рос за такова?
Посочвам към няколко синини в горната част на лявата ръка. 
– Синините са червено-лилави, кое то означава, че са съвсем 

пресни. Виждате ли контурите им? Причинени са от ръка. Тряб-
ва да сграбчите някого доста силно, за да му нанесете подобно 
нараняване. Тялото е студено на допир, кое то подсказва, че е 
мъртва от поне дванайсет часа, вероятно от повече. Ако мога да 
съдя от синините, са около двайсет. Все още не се е вкочанила, 
така че е мъртва от по-малко от трийсет и шест часа. – Свивам 
рамене. – Тя е млада и някой я е сграбчил достатъчно силно за 
ръката, за да я насини малко преди да умре. Това е подозрител-
но. – Дарявам го с крива усмивка. – О, да, освен това съм тук, 
кое то значи, че не е починала от естествена смърт. 

– Набито око, както и очак вах – заявява директорът. – Пра-
ва си. Била е убита. По време на пътнически полет от Тексас до 
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Вирджиния. Никой не е разбрал, че е мъртва, преди самолетът 
да се изпразни и стюардесата да се опи та да я събуди.

Опулвам се насреща му. Имам чувството, че се шегува с 
мен.

– Убийство на девет километра във въздуха? Това някаква 
шега ли е, сър?

– Не.
– Откъде знаем, че е била убита?
– Става ясно от начина, по кой то е намерена. Въпреки това 

искам да видиш всичко сама, без да имаш никакви предубеждения.
Обръщам се отново към тялото. Вече съм доста заинтригу-

вана.
– Кога се е случило?
– Тялото ѝ е било открито преди двайсет часа.
– Знаем ли вече причината за смърт та ѝ?
– Не е правена аутопсия. – Директорът пог леж да часовника 

си. – В интерес на истината, чакаме съдебният лекар да пристиг-
не. Вероятно в момента подписва договор за конфиденциалност. 

Тази странност ме подсеща за първия ми въп рос и го зада-
вам отново:

– Защо аз, сър? Или по-скоро защо вие? С какво тази жена 
е толкова важна, че се изисква директната намеса на директора 
на ФБР?

– Ще ти обясня. Но първо искам да видиш нещо. Угоди ми.
Сякаш имам избор.
Ратбън отива до тялото и вдига чаршафа от него. Задържа 

го така.
– Пог ледни – приканва ме той.
Двамата със заместник-директора се преместваме в горната 

част на масата и оглеждаме тялото на жената от горе до долу. 
Виждам малки гърди с кафяви зърна и плосък корем, на кой то 
бих завидяла, ако беше жива. Пог ледът ми продължава надо-
лу към младото ѝ тяло и безсрамно стига до окосмението око-
ло слабините ѝ – едно от многото унижения на смърт та. Там се 
спирам шокирана.

– Тя има пенис – изумявам се аз.
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Джоунс не коментира.
Директор Ратбън отново завива тялото с чаршафа. Прави го 

нежно като баща с детето си.
– Това е Лиза Рийд, Смоуки. Името говори ли ти нещо?
Намръщвам се и се опитвам да направя някаква връзка. На-

мирам само една, коя то може да оправдае присъствието на ди-
ректора тук.

– Да не би да намеквате, че жертвата е свързана с тексаския 
конгресмен Дилън Рийд?

– Точно така. Лиза беше родена като Декстър Рийд. Госпо-
жа Рийд изрично помоли да бъдеш повикана. Тя е запозната с 
твоята... ах... история.

Неудобството му ми е забавно, но не го показвам.
Преди три години аз и екипът ми преследвахме сериен уби-

ец на име Джоузеф Сандс. Бяхме много близо до залавянето му, 
когато една вечер психарят проникна в дома ми. Използва ло-
вен нож върху лявата част на лицето ми. Задълба с него, за да 
открадне красотата ми и да остави перманентна релефна карта 
на болката. Белегът започва от средата на челото, слиза надолу 
и минава между веждите ми, след кое то завива на почти пер-
фектни деветдесет градуса наляво. Нямам лява вежда, белегът 
зае мястото ѝ. Кривата пътека продължава през слепоочието, 
където прави мързелив клуп надолу по бузата ми. След това се 
насочва към носа ми, прекосява едва горната му част и отново се 
връща, като разрязва диагонално лявата ми ноздра и профучава 
през челюстта надолу към врата и свършва на ключицата ми.

Имам още един белег, прав и перфектен, кой то започва под 
лявото ми око и стига до ъгълчето на устата ми. Той ми е пода-
рък от друг психопат, кой то ме принуди да се режа, докато ме 
гледаше и се усмихваше. 

Това са само видимите белези. Под яката на всяка от блузи-
те, кои то нося, имам други. Направени са от острието на ножа 
и цигарата на Сандс. Онази нощ загубих лицето си, но то беше 
най-малкото, кое то извергът ми открадна. Той беше гладен кра-
дец и погълна най-ценните ми неща.
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Имах съпруг, красив мъж на име Мат. Сандс го завърза за 
един стол и го накара да гледа, докато ме изнасилваше и измъч-
ваше. След това накара мен да гледам, докато измъчваше и уби-
ваше Мат. В един миг пищяхме заедно, а в следващия съпругът 
ми вече не беше жив. Това беше последният ни общ момент. 

Накрая Сандс извърши една последна кражба, най-лошата 
от всички. Десетгодишната ми дъщеря Алекса. Съумях да се 
освободя и вдигнах оръжието си срещу Сандс. Той се скри зад 
детето ми точно когато натиснах спусъка и куршумът, предназ-
начен за него, я уби. Изпразних останалата част от пълнителя си 
в изверга и презаредих, за да го направя отново, като през цяло-
то време пищях. Щях да продължа да стрелям до края на света, 
ако ме бяха оставили. 

След това преживяване прекарах шест месеца на ръба на 
самоубийството, обгърната от лудостта и отчаянието. Исках да 
умра и вероятно щях да успея да постигна целта си, ако в един 
момент не бях спасена от чужда смърт. 

Най-добрата ми прия тел ка от гимназията, Ани Кинг, беше 
убита от един луд, кой то не искаше нищо друго, освен да го по-
гна. Той изнасили Ани и я изкорми умело като рибар. Когато 
приключи, завърза десетгодишната дъщеря на прия тел ката ми, 
Бони, за трупа ѝ. Детето прекара три дни с мъртвата си майка, 
преди да бъде намерено. Три дни тяло в тяло с изкормената си 
майка.

Угодих на лудия. Погнах го и го убих, без да изпитам и кап-
ка вина. Когато всичко приключи, вече не желаех да умирам.

Ани ми остави Бони. Предполагаше се, че връзката ни е 
обречена: аз бях пълна каша, а детето беше онемяло от ужаса, 
кой то беше преживяло. Понякога обаче съдбата може да бъде 
изключително непредвидима. Проклятията се превръщат в бла-
гословии. Поотделно двете бяхме пречупени, но заедно си по-
могнахме да бъдем излекувани. Бони проговори отново преди 
две години, а аз съм щастлива, че съм жива – нещо, кое то по 
едно време смятах за невъзможно. 

Научих се да живея с белезите си. Никога не съм се смятала 
за красавица, но бях хубава. Ниска съм, с черна къдрава коса, 
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коя то стига до раменете ми. Съпругът ми обичаше да казва, че 
гърдите ми са в „размер за хапане“. Към тях върви дупе, кое то е 
по-голямо от предпочитанията ми, но си има свой собствен чар. 
Винаги съм се чувствала удобно в кожата си и съм била бла-
годарна за това, кое то съм. Стореното от Сандс ме кара да по-
тръпвам всеки път, в кой то се пог ледна в огледало. Дълго след 
случилото се си сресвах косата нап ред, за да прикривам лицето 
си с нея. Сега я връзвам на конска опашка и предизвиквам света 
да ме пог ледне. Както обичаше да казва баща ми, „Хич не ми 
дреме дали ще им хареса, или не“.

Всичко това – моята „ах... история“, както се изрази дирек-
торът – се появи в няколко вестника и ме направи истинска зна-
менитост както сред добрите хора, така и сред лошите.

Също така набута пръчка в спиците на развитието ми във 
ФБР. Някога ме спрягаха за поста на заместник-директор. Вече 
не. Белезите ми са напълно подходящи за ловец като мен, та 
дори за учител на ловци (предложиха ми пост като обучаващ на 
младите попълнения в Куантико, кой то отказах), но съвсем не 
стават за административна длъжност, за снимки с президента и 
подобни. Просто няма начин.

Примирих се с всичко това още преди години. Не казвам, че 
изпитвам удоволствие от работата си – „удоволствие“ не е пра-
вилната дума – но се гордея, че съм добра в това, кое то правя.

– Разбирам – отговарям аз. – Защо се съгласихте?
– Конгресмен Рийд е прия тел на президента. Президентът 

от своя страна наближава края на втория си мандат. Рийд е пред-
ставителят на демократите, както вероятно знаеш.

– Партията на президент Алън – отбелязва заместник-ди-
ректорът. 

Парчетата от пъзела започват да се нареждат едно по едно. 
Името, кое то заместник-директорът не е могъл да пре неб рег не, 
е било това на президента. Дилън Рийд не беше просто негов 
прия тел, а вероятно и негов наследник.

– Не знаех – отвръщам за мис лена аз.
Директорът повдига вежда.
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– Не знаеше, че Дилън Рийд е кандидатът на Демократиче-
ската партия? Не гледаш ли новини?

– Не. Дават само лоши неща, така че защо да си правя труда?
Ратбън ме пог леж да с искрено изумление.
– Не казвам, че не гласувам – оправдавам се аз. – Когато 

настъпи моментът, се запознавам с кандидатите и историята им. 
Просто не съм особено заинтересована от онова, кое то се случ-
ва преди това. 

Заместник-директорът се усмихва леко. Директорът покла-
ща глава.

– Е, след като вече се запозна със ситуацията, искам да ме 
изслушаш внимателно – казва той.

Милите приказки свършват, време е да бъдат раздадени за-
поведите.

– По никое време на това разследване не трябва да вземаш 
под внимание някакви политически съображения, кои то могат 
да ти попречат на почтеното изпълнение на задълженията ти. 
От теб се очак ва да си деликатна и изключително дискретна. Ще 
те запозная с някои много важни факти. Ще ги запазиш само за 
себе си. Няма да ги записваш никъде – нито на бележка, нито 
на имейл. Ще споделиш тези факти само с членовете на екипа 
ти, кои то имат нужда от тях, и ще се увериш, че ще си държат 
устите затворени. Ясно?

– Да, сър – отговарям аз.
Джоунс кима.
– Едно транссексуално дете е политически динамит за всич-

ки, особено за конгресмен от Демократическата партия в този 
републикански щат. Като цяло семейство Рийд се справи с този 
проб лем, като прекъсна връзки със сина си. Не се отказаха от 
него, но когато ги попи таха, отговаряха, че Декстър не е желан 
в дома им, след като е избрал да води живот на транссексуален. 
Всичко това трая за кратко и после приключи.

– Но това са пълни глупости, нали? – пита заместник-дирек-
торът Джоунс.

Поглеждам го изненадана.
Директорът Ратбън кима.
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– Истината е, че семейство Рийд обичаше сина си. Не им 
пукаше дали е гей, транссексуален или дори марсианец.

Сега разбирам. 
– Платили са за смяната на пола, нали?
– Да. Не пряко, разбира се, но когато Декстър имаше нужда 

от пари, те му даваха със знанието, че ще бъдат използвани за 
целите му. Синът им присъстваше тайно на всяко коледно съби-
ране на семейството.

Поклащам невярващо глава.
– Лъжата наистина ли е чак толкова важна?
Директорът ме дарява с онази усмивка, запазена за децата, 

кои то те очароват с наивността си. Толкова е сладка!
– Не си ли наясно с културната война, коя то се води в тази 

страна? Е, умножи я по десет и ще разбереш какво е положе-
нието в големи части от Юга. Това може да се окаже пречката 
между възможността да бъдеш или да не бъдеш президент. Така 
че да, наистина е толкова важна.

Обмислям думите му.
– Разбирам, но не ми пука за тези неща.
Директорът Ратбън се намръщва.
– Агент Барет...
– Почакайте, сър. Не казвам, че няма да пазя всичко в тайна. 

Просто няма да го пазя в тайна, защото конгресменът Рийд иска 
да става президент. Хич не ми пука за това. Ще запазя тайната, 
защото едно семейство, кое то е изгубило сина си, иска да го на-
правя. – Кимам към тялото на масата. – А и защото Лиза така е 
поискала.

Директорът ме гледа втренчено известно време.
– Съгласен – отвръща той и продължава: – Госпожа Рийд 

ще е контактът ти със семейството. Ако се налага да разгова-
ряш с конгресмена, тя ще го уреди. Ако ти трябва разрешение 
да претърсиш апартамента на Лиза или каквото и да е друго, ще 
говориш с нея. Стой настрана от конгресмена, освен ако не е 
изключително наложително.

– Какво ще се случи, ако накрая стигнем до него? – питам 
аз.
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Усмивката на директора е тъжна.
– В такъв случай знам, че мога да разчитам на теб да пре-

неб рег неш политическите съображения.
– Кой ще се заеме с пресата по време на този случай? – пита 

заместник-директорът.
– Това е моя работа. В интерес на истината, не искам ни-

кой от вас да разговаря с нея, точка. Никакви коментари. – Ди-
ректорът ме пог леж да. – Това се отнася най-вече за агент Торн, 
Смоуки. 

Има предвид Кали Торн, коя то е част от екипа ми. Тя е из-
вестна с голямата си уста и желанието си да я използва, когато 
намери за добре. 

Ухилвам се на Ратбън. 
– Не се тревожете, сър. В момента си има друга работа.
– Какво искаш да кажеш?
– Ще се омъжва след месец.
Директорът направо си гълта граматиката.
– Наистина?
Кали е известна като сериозен враг на моногамията. Започ-

вам да свиквам с недоумението на всички, когато научат нови-
ната.

– Да, сър.
– Чудесата никога не секват. Изпрати ѝ поздравленията ми. 

Но също така гледай да не си отваря много устата. – Ратбън пог-
леж да ролекса си. – Сега ще те заведа при госпожа Рийд. Съ-
дебният лекар трябва да пристигне всеки момент. Резултатите 
от аутопсията ще бъдат изпратени единствено до мен и до твоя 
екип. Някакви въп роси?

Заместник-директорът Джоунс поклаща глава.
– Не, сър – отговарям аз, – но мисля, че трябва да говоря с 

госпожа Рийд насаме. Като майка с майка.
Ратбън се намръщва.
– Обясни ми защо.
– От статистическа гледна точка мъжете са по-агресивно 

настроени към транссексуалните от жените. Не казвам, че кон-
гресменът не е обичал сина си, но ако Лиза е имала любим ро-
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дител или някого, с когото е била наистина близка, то това оп-
ределено е била майка ѝ. – Млъквам за миг. – Също така мисля, 
че има още една причина, поради коя то е изискала присъствието 
ми тук. 

– Каква?
Поглеждам Лиза. Сега тя представлява нова тайна, такава, 

каквато само мъртвите могат да разкрият – старите я знаят, а 
младите винаги ще я пренебрегват: животът е прекалено кратък, 
колкото и дълго да продължи.

Усмивката ми е тъжна.
– Защото аз също изгубих детето си. Това е клуб само за 

членове. 


