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Сложил наушниците, Даг Едланд изпразваше пъл-
нител след пълнител. От време на време проверява-
ше мишената, убеждавайки се, че стреля все по-точно. 
Това го изпълваше с чувство на дълбоко удовлетворе-
ние. Малкият разрушителен механизъм щракаше и от-
скачаше в ръката му, сякаш бълваше желание да уби-
ва, а Едланд усещаше, че почти го бе опитомил, и от 
това се успокояваше и вярваше все повече в себе си.

„Да си го наврат отзад! – и той изпразваше още 
един пълнител. – Да си го наврат отзад!”

След стрелбата усещаше облекчение, сякаш бе пре-
минал през пречистване.

Ако се съдеше по мишената, днес бе улучвал само 
„осмици” и „деветки”. Да, днес Даг Едланд бе стре-
лял добре.

Заредил пистолета, той преметна кобура през рамо 
и закопча якето си. Ако не се вглеждаха, никой нямаше 
да забележи, че е въоръжен. И Едланд отиде да тича.

Тичал половин час, той се върна, прибра нещата си 
в чантата и отиде да си вземе душ. По това време на 
денонощието там нямаше други посетители и можеше 
да се съблече, без да се бои от чужди любопитни по-
гледи. Облякъл се, той излезе от съблекалнята, пре-
мина във фоайето и отвори червената противопожар-
на врата, зад която имаше малка стаичка, която служи-
телите от спортния комплекс използваха като перал-
ня, сушилня и склад. В един от пластмасовите кашони 
там се търкаляха забравени от посетителите пешки-
ри, спортни екипи, обувки, фланелки, шалове и други 
неща. Отворил капака, Едланд сложи в кашона спорт-
ния си екип, чорапите и маратонките си и скри чанта-
та си зад машината за сушене на бельо.

Направил всичко това, Едланд отиде в касата, къде-
то съобщи за изчезването на нещата си.

След двадесет минути той вече даваше съответното 
заявление на дежурния в полицейското управление. В 
списъка на изчезналите вещи обаче вече фигурираше 
и пистолетът, който Едланд бе използвал в трениров-
ката си по стрелба.

Дежурният регистрира старателно заявлението за 
изчезването на нещата.

Във връзка с разследването на второто убийство 
работата в полицейския участък в Хамар значително 
се увеличи. Всичките сили бяха хвърлени в разслед-
ването на обстоятелствата около смъртта и живота 
на Лилиан Петерсен, въпреки че случаят Карин Рийс 
така и не бе помръднал от мъртвата точка. Агнар И. 
Скард обаче бе вече един от двамата основни свидете-
ли по този случай. Вече бяха изпратили молба за до-
пълнително подкрепление от Централното управление 
на криминалната полиция в Осло. Трима криминалис-
ти оттам вече помагаха на Нолде. Поради това обста-
новката в дежурната, където Валман бе събрал коле-
гите си за обсъждане на последните резултати от раз-
следването, бе далече от идеалната.

– По наша молба Скард даде показания – съоб-
щи Валман. - По време на разпита вчера обаче полу-
чи нервен пристъп, заради това сега се възстановява 
в болницата. Ще продължим разпита, щом само дойде 
на себе си.

– А призна ли си? – попита някой.
– Засега не. Когато обаче заговорихме за изневя-

рата на Карин Рийс, той се притесни много. Очевидно 
е побъркан на тема „секс”, болезнено е ревнив и въз-
ползвайки се от маската си на проповедник, печели до-
верието на млади жени, изпаднали в беда. Засега има 
алиби за вечерта и нощта на миналия четвъртък, но за 
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времето на убийството на Лилиан Петерсен няма та-
кова. Интересно е, че не се е криел от полицията и дой-
де при нас по собствено желание, при това, за да заяви 
за нахлуване с взлом в квартирата му. Скард твърди, 
че в квартирата му е проникнала бившата му съпруга 
Лив Марит Скард, която е изчезнала преди пет години, 
и той дори е бил заподозрян в убийство.

– Е, ако това бе само семейна разправия... – каза ня-
кой от присъстващите.

– Между другото – продължи Валман, – Анита Хег 
разследва в момента случая Лив Марит Скард и е убе-
дена, че всеки момент ще има в ръцете си доказател-
ства, че изчезналата преди пет години в Лилехамер 
Лив Марит Скард е жива. Хег замина за Гьовик заед-
но с инспектор Вик.

– Значи са изпратени в изгнание... – пошегува се 
някакъв шегаджия.

– Ние с Фейринг ще се заемем със заявлението за 
взлома. Всички останали трябва да се заемат със спи-
съка на гостите на хотел „Виктория”. Трябва да се из-
ясни кой от отседналите тогава в хотела се е намирал 
в онзи момент там, да се установят самоличностите на 
всичките гости и да се свържем с тях...

– Това се казва работа, да не дава Бог! – прекъсна 
го инспектор Сулстранд. – Семинарът свършва днес 
следобед. А след това те ще се разбягат и ще е по-лес-
но да изловим зайците в полето, отколкото участници-
те в този семинар...

– Значи трябва да се започне веднага – реши Вал-
ман. Бе забелязал, че Енг го нямаше на съвещанието. 
Това бе доста необмислена постъпка от негова страна, 
но Валман въпреки това изпита облекчение. Полица-
ят, имал интимна връзка с убитата, нямаше правото да 
събира материали за разследването на убийството й. 

И на Валман продължаваше да му е неприятно да ос-
ъзнава, че само той притежаваше сведения, чието из-
карване на бял свят щеше да постави под заплаха дове-
рието към всичките му колеги. Една погрешна стъпка 
и случаят просто щеше да избухне, ако се отчетеше, че 
вестникарите и така следяха неуморно разследването 
на „още едно неразкрито убийство” в спокойния, дори 
според думите им – „сънливия” - Хамар.

– Е, до какво се докопа? – попита той Нолде, щом 
само колегите им се разотидоха. Валман го бе помолил 
да му донесе доклада си след съвещанието.

– Относно убийството на Петерсен не е кой знае 
колко. В стаята бе пълно с пръстови отпечатъци, как-
то мъжки, така и женски. На практика  обаче е невъз-
можно да се разбере кои от тях са най-нови. Все пак 
изключихме част от тях, но така или иначе имаме от-
печатъците на поне дванадесет души. И което е най-
лошото, не сме сигурни дали едни от тях са на убиеца. 
Да се прави кръстосана проверка при такива данни е 
пълно безумие. Относно дрехите и другите неща не е 
открито нищо особено. Изследвахме ги много внима-
телно, но в хотелска стая с килим на пода могат да се 
открият парченца кожа и косми най-малкото на дваде-
сет души.

– А причината за смъртта и точното време?
– В последния доклад от аутопсията се говори за 

удушване. Класически случай. Две ръце, може би мъж-
ки, са стискали гърлото й така, че на практика са сма-
зали гръкляна й. Малко преди смъртта убитата е има-
ла полов акт, което само по себе си не е чудно. Труд-
но е да се каже със сигурност дали е било изнасилване. 
Не открихме сперма и други телесни течности. Оче-
видно смъртта е настъпила между девет и половина и 
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единадесет часа вечерта, тоест малко преди да откри-
еш тялото й.

– Благодаря ти, Нолде.
– Има и още нещо... – спря на прага Нолде, като 

леко позираше, копирайки маниерите на инспектор 
Коломбо . – Лекарствата, които взехме от апартамен-
та на Едланд...

– Какво за тях?
– Върнахме му ги, защото твърдеше, че не можел да 

живее без тях, и ни заплашваше, че щял да ни даде под 
съд и така нататък. Ние обаче ги снимахме. И просто 
от любопитство прелистих Голямата медицинска ен-
циклопедия. Доста интересно четиво между другото. 
Трябва да ти кажа, че тези лекарства са много силни.

– Виж ти?
– И ако изводите ми са правилни, някои от тях са 

истински халюциногени. Ако се изхожда от това, кое-
то съм изяснил, той наистина може да страда от вре-
менна загуба на паметта и изключване на съзнанието.

– Ясно...
– Трябва обаче да поговориш с лекуващия го лекар.
– Разбира се.
– Е, това е всичко засега.
– Благодаря ти, Нолде – повтори Валман.
Вратата се хлопна след Нолде.
А след още минута му се обади дежурният и докла-

два, че при него бил наминал Даг Едланд, който съоб-
щил за открадването на пистолета му.

– По дяволите! – извика Валман.
Новите сведения въобще не изясняваха случаите и 

дори напротив. Бе ясно само, че щеше да му се наложи 
да отложи за по-добри времена изясняването на това 
какви са били отношенията между Енг и убитата Ли-
лиан Петерсен.


