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Пролог

Колата потегли от алеята за паркиране. Шумът на мо-
тора постепенно заглъхна и Зак погледна часовника си: 
9:36 ч. Идеално! Имаше три часа „лично“ време. Бързо 
заслиза по тънкия мокет на стълбите към сутерена. Теж-
ките му работни ботуши тропаха и стъпките кънтяха в 
празната къща. Стискаше списанието със снимката на 
балдахина, който вероятно струваше състояние в някой 
дизайнерски магазин, ала той щеше да измайстори точ-
ното му – или дори още по-хубаво – подобие за една де-
сета от цената. Зак се усмихна, представяйки си голото 
тяло на Лайла под ефирните, изкусително надиплени за-
веси. Отдаден на въображаемата картина, той дори доло-
ви уханието на парфюма ѝ…

Прескочи последното стъпало и забоде снимката на 
корковото табло. Придърпа стола на колелца, той из-
скърца под тежестта му и скрибуцането отекна в застоя-
лия въздух. Стаята приличаше на килия с циментиран 
под, но това беше неговият рай, претъпкан с какви ли не 
първокачествени дърводелски инструменти, набавяни с 
любов години наред. Още като малко момче беше раз-
брал, че когато работеше с ръцете си, се чувстваше по-
спокоен и по-щастлив. Брат му Саймън твърдеше, че 
това занимание било неговият дзен. А Зак смяташе, че 
Саймън би бил страхотно хипи, ако се беше родил двай-
сетина години по-рано.

Рамкирани снимки на творенията му висяха по сте-
ните: библиотеката със седем рафта, кедровия скрин с 
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вътрешни лавички, шкафа за бутилки. Всяко ново вино 
беше по-добро от предишното. Загледа се в снимката на 
шкафа и си спомни колко много си беше играл, докато 
резбоваше лозовите листа на вратичките. Това произве-
дение струваше поне петстотин долара.

Зак взе бележника от поличката над тезгяха и един 
молив от керамичната халба, в която държеше приспосо-
бленията за чертане. Тя беше коледен подарък от новия 
му млад колега, който не знаеше, че за разлика от другите 
в участъка, Зак почти никога не пиеше.

Вдигна крака на тезгяха и започна да скицира. След 
няколко минути беше готов с основния чертеж и протег-
на ръка, за да го види отдалеч. В този миг чу тихо изшу-
моляване зад гърба си. Свали крака и внимателно огледа 
работилницата.

Не видя, а по-скоро усети мигновено замахване зад 
себе си и преди да успее да реагира, в слепоочието му се 
стовари нещо много тежко. Пред очите му избухна фо-
йерверк от кървави звезди и той се стовари по гръб на 
циментовия под.

Отвори очи и дочу глас, може би собствения си глас, 
който крещеше от болка. Някой се беше надвесил над 
него. Отново долови поредното замахване и в миг на 
ужас видя, че това беше брадва. 

И приближаваше със свистене. Той стисна очи с на-
деждата, че ще прогони този кошмар. Но брадвата се за-
би силно и дълбоко в шията му и безмилостно я преряза 
чак до гръбначния стълб. Тялото му се изви в дъга, после 
се отпусна на пода и кръвта шурна от сънната артерия. 
Брадвата се вдигна отново и пак се заби, опръсквайки с 
кръв стените. Ритмично и неуморно тя сечеше ръце и 
крака, а после разцепи корема, откъдето изскочиха нави-
ти черва и се разнесе неприятен мирис. Когато накрая 
беше захвърлена на пода, червен спрей поръси стените и 
лъскавите снимки.
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1
СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ 

Той вървеше целеустремено, но това не правеше впе-
чатление на забързаните хора, които се връщаха от обед-
на почивка. Скитникът в мръсно вълнено палто не отле-
пяше очи от жената пред него. Изведнъж я сграбчи за 
ръката. Тя се обърна и го погледна стреснато. Изненада-
та премина в гняв, после в страх и тя задърпа ръката си. 
Двамата се боричкаха няколко секунди в странно па-дьо-
дьо, а когато тя най-сетне вдигна ръка в опит да го блъс-
не, той неочаквано я пусна. Жената се втурна в тълпата. 
Мъжът се преви на две и се свлече с изкривено от болка 
лице. Очите му се взираха отчаяно в хората и я търсеха, 
сякаш можеха да я намерят и върнат чрез внушение. Оста-
нал без сили, той се просна на една страна на мръсния 
тротоар и се заклати напред-назад като малко дете. Пото-
кът от минувачи не секваше – само намаляваха ход, за да 
го заобиколят. След половин час клатенето спря. Един 
мъж в униформа на портиер спря, погледна го и продъл-
жи. Младо момиче го снима с мобилния си телефон и съ-
що така продължи.

Чак след час някой забеляза, че под тялото на бездом-
ника имаше червено петно, което ставаше все по-голя-
мо. А след още час един минувач реши да се обади в по-
лицията.
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2
СЛЕД ДВАНАЙСЕТ ДНИ

Докато пиех третото си кафе, удължавах моето люби-
мо занимание – да се наслаждавам на гледката от прозо-
реца на кабинета ми на осемнайсетия етаж на наказател-
ния съд. Предишната вечер валя проливен дъжд, а сут-
ринта задуха силен вятър. От смога нямаше следа и жи-
телите на Лос Анджелис се радваха на един необичайно 
ясен ден. Гледах танца на слънчевите лъчи по олюлява-
щите се върхове на дърветата, които застрашаваха да се 
сгромолясат върху хората, забързани към съда.

– Рейчъл, да не си забравила, че имаш предварително 
изслушване за убийството с палеж при съдия Фостър? – 
попита Ерик Нортръп, шефът на моя отдел „Специални 
дела“.

Всички случаи в отдела ни бяха сложни и високо-
рискови. И това не правеше изключение. Да докажеш па-
леж е много по-трудно, отколкото изглежда на пръв по-
глед. Трябва да се изключат всички случайни и естестве-
ни причини. Много често доказателствата изгарят заед-
но с жертвите – в този случай възрастните родители на 
убиеца. На изслушването обикновено няма репортери, 
но интересът към това дело беше голям. Което означава-
ше, че щяха да ми дишат във врата, докато се ровя в купи-
щата показания, необходими за съшиването на милиони-
те късчета доказателства с надеждата, че съдебните засе-
датели няма да се объркат. Голяма забава. Нека призная, 
че откакто започнах работа в областната прокуратура 
преди осем години, мечтата ми да работя в „Специални 
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дела“ се сбъдна и такива заплетени казуси, които ме по-
глъщаха и не ми оставяха никакво време за личен живот, 
бяха точно това, което исках.

– Не съм – отговорих аз, вярна на девиза „Колкото по-
кратък отговор, толкова по-добре“. С малко късмет онзи, 
който задава въпросите, се отказва и те оставя на мира. И 
все пак девизът не върши работа, ако те разпитва шефът 
и ако седиш в кабинета си, вместо да си на изслушването 
по дело за убийство.

Ерик сложи ръце на кръста си и ме изгледа.
– Знам, че не обичаш да чакаш в съда, обаче…
Мразя да чакам и най-вече в съда – умирам от досада 

да седя и да слушам разни врели-некипели.
– Знам какво ще ми кажеш – прекъснах го аз. На всич-

ки ни беше известно, че съдия Фостър беснееше, ако 
прокурорите закъсняваха. – Но преди моето има друго 
дело за убийство, така че…

В този миг телефонът ми иззвъня. Кимнах на Ерик да 
ме изчака и вдигнах. Беше Мани, съдебният секретар и 
зорък агент на съдия Фостър.

– Рейчъл – прошепна той. – Идвай веднага! Нали зна-
еш какво ще последва, ако…

Не исках Ерик да разбере, че едва ли не ми се карат, и 
заявих любезно, сякаш говорех с приятелка от студент-
ските години:

– Много се радвам се, че се обади. Толкова исках да 
си поговорим.

– Моля? Какви ги говориш? – учуди се Мани.
Прошепнах „Извинявай“ на Ерик, той ме погледна 

въпросително и излезе от кабинета.
Изчаках няколко секунди и бързо казах:
– Веднага идвам.
Грабнах папката и се забързах по най-обезлюдения 

коридор.
Тъкмо стигнах асансьорите и чух глас:
– Защо подтичваш, Найт?
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Обърнах се и видях Ерик – стоеше със скръстени ръце 
и ми се усмихваше. Въздъхнах и се опитах да отговоря 
спокойно, без да ми личи, че съм бързала.

– Реших за всеки случай да проверя какво става.
Той ме изгледа присмехулно, обърна се и влезе в ка-

бинета си. Не беше лесно да го заблудя. След четири спи-
рания и още дванайсет пътници асансьорът най-сетне 
спря на петия етаж. Промъкнах се през тълпата и се на-
сочих към залата.
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3

Шмугнах се в залата с надеждата, че съдия Фостър 
няма да ме забележи. Още не бяха свършили с предход-
ното дело и защитникът излезе с възражение, което за 
мой късмет ангажира вниманието на съдията. Мани оба-
че ме видя, изгледа ме строго и поклати глава. Аз посо-
чих адвокатите и му хвърлих недоумяващ поглед: „Как-
во искаш да кажеш?! Никой не ме чака, нали?“. Настаних 
се в дъното на залата. Когато дойдеше редът ми, Фостър 
щеше да помисли, че отдавна съм там. Любовна среща 
или дело за убийство – стратегията е винаги важна.

Съдията отхвърли възражението и прокурорът про-
дължи разпита със стандартната неподвеждаща репли-
ка:

– Разкажете какво видяхте.
Прокурорът ми се виждаше познат, но не помнех име-

то му. Беше на трийсет и няколко, с изискано подстрига-
на кестенява коса, елегантен тъмносин костюм, класи-
ческа червена вратовръзка и скъпи копчета на ръкавели-
те. Това момче надали разчиташе само на заплатата, за да 
си плати наема. Може би мама и татко все още му пома-
гаха.

Свидетелят приличаше на сърфист – дълга изсветля-
ла коса и тънка брадичка „дартанянка“.

– Ами – нервно облиза устни той... – човекът хвана 
жената за ръката и след малко падна на земята.

– Обадихте ли се в полицията?
Свидетелят сведе глава и рамене, избягвайки погледа 
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на прокурора. Очите му сновяха между пода и масата на 
адвоката. Той въздъхна и тихо каза:

– Не. Аз, такова… не знаех пиян ли е, друсан ли е, 
или… 

Тихото шумолене на книжа и шепот изведнъж спря. 
Настъпи пълна тишина. Сърфистът почервеня от прико-
ваните в него погледи и се заоправдава:

– Никой не смяташе, че се е случило кой знае какво, и 
затова никой не се обади… поне известно време…

Присъстващите – с изключение на прокурора, който 
очакваше този отговор – бяха слисани от картината, която 
си представиха: на тротоара лежи умиращ човек, а хората 
бездушно го прескачат. Сетих се за моя бездомен приятел 
Клитъс. Всяка сряда той спеше на улицата, близо до съда. 
Вече няколко години му носех китайска храна от кафене-
то „Улонг“. Представих си как лежи на студения тротоар, 
кръвта му изтича, а минувачите го заобикалят като обър-
ната кофа за боклук. Не знаех кой беше убитият, но това 
нямаше значение. Никой не бива да умира така.

– Възражение! Това няма отношение към делото – 
отегчено възрази Уолтър Шонфелд, служебният защит-
ник с голям опит и добро име.

– Приема се – каза съдията с равен глас.
Съдебни заседатели нямаше, тъй като това беше 

предварително изслушване и прокурорът трябваше да 
изложи само предполагаема причина, без да предоставя 
неоспорими доказателства. Това означаваше, че макар и 
съобразени със закона, възраженията не бяха от особено 
значение. Съдията можеше да отдели житото от плявата.

– Значи видяхте човека да пада на земята. Какво ста-
на след това?

– След това дойдоха полицаите и един от тях попита 
някой видял ли е нещо…

– Възражение относно каквито и да било реплики на 
полицаите – прекъсна го Уолтър. – Това е предаване на 
чужди думи.
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– Отхвърля се. „Някой видял ли е нещо?“ е въпрос. 
Въпросите не се основават на слухове.

– Да продължавам ли? – попита свидетелят.
– Да – въздъхна съдията. – “Отхвърля се“ означава, че 

можете да говорите.
– Та колежката ми Киша, с която този ден работехме 

на касата, каза, че ме видяла на тротоара до човека…
Свидетелят замълча, разколебан от предишната нео-

добрителна реакция на присъстващите при споменава-
нето на бездомника, когото той едва ли не бе оставил да 
умре на тротоара.

– И вие казахте на полицаите онова, което казахте и 
на нас? – попита прокурорът.

Свидетелят кимна.
– Трябва да отговаряте с думи!
– Аха… Да.
– Виждате ли в залата мъжа, който наръга бездомни-

ка? 
– Един момент – намеси се съдията. – Този човек има 

име и то не е Бездомник. Личността му не е ли установе-
на?

– Не още, ваша чест. Защитата отказа да ускори про-
цедурата и засега не е открит в базата данни.

Значи не само беше умрял като куче, но и не знаехме 
името му. Колко ли самотен е бил… 

Съдията хвърли укорителен поглед на прокурора.
– Тогава, господин прокурор, правилното назоваване 

на лицето е или „жертвата“ , или анонимното „Джон 
Доу“, но не и „бездомникът“. – После се обърна към сви-
детеля и повтори въпроса: – Виждате ли в залата мъжа, 
който наръга жертвата?

– Ами… – Сърфистът нервно огледа присъстващите.
Прокурорът въздъхна нетърпеливо. Гледах го и се 

мъчех да си спомня името му. Сканирах наум табелките 
на вратите и най-сетне се сетих. Брандън Авърил. Не го 
познавах лично, но този тип прокурори ми бяха ясни. 
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Нафукани, самовлюбени и напористи, те непрестанно 
преследваха известност и слава, но пък бяха достатъчно 
интересни на вид, за да привличат рояците фотографи. 
Поведението му показваше съвсем ясно, че му се струва 
излишно да си губи времето с това дело.

Свидетелят мълчеше и Авърил не се сдържа.
– Защо не погледнете нататък? – посочи той към ма-

сата на обвиняемия.
Обвиняемият наведе глава, сякаш искаше да се смали 

и да стане незабележим.
Защитникът скочи.
– Възражение! Репликата е подвеждаща и трябва да 

бъде елиминирана.
Съдията го погледна въпросително.
– Сигурен ли сте, че искате елиминиране? Не можете 

ли да измислите как да използвате този блестящ ход пред 
съдебните заседатели? – „Блестящ“ прозвуча доста сар-
кастично.

Уолтър се усмихна.
– Оттеглям искането.
– Добре – кимна съдията.
С преднамереното насочване на свидетеля към обви-

няемия Брандън промени хода на делото и дори сърфис-
тът да посочеше обвиняемия като нападател, Шонфелд 
можеше да заяви пред съдебните заседатели, че свидете-
лят е бил принуден да го направи.

Съдията беше известен с това, че скастряше и адвока-
ти, и прокурори, без да му мигне окото. Но към Уолтър 
Шонфелд като че ли имаше слабост. Фостър беше едър, 
почти метър и деветдесет и около сто и двайсет-трийсет 
килограма. Колкото беше умен, толкова беше и избухлив 
и ядосаха ли го, а това се случваше често, гласът му се 
чуваше в кафенето, пет етажа по-долу. Харесвах го, за-
щото прилагаше чепатия си нрав спрямо всички без ни-
какви изключения или предпочитания. А за мен това е 
идеалният съдия.


