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Пролог

ЗаПалете двигателите

едно

ЛОРИ КИМБАЛ ИМАШЕ три правила за рискованото 
състезание до къщи.

Първо, никакви спирачки.
Второ, никакъв клаксон.
Трето, всеки ден да чупи най-добрия си рекорд с по де-

сет секунди.
Тя си изключи телефона и го прибра в жабката.
По местата. Готови.
Вдигна със замах сенника, пусна си диск с кавъра на 

„Killing Floor“ на Хаулин Уулф, изпълнен от „Electric 
Flag“, и натисна старт бутона на таймера, който носеше на 
една връв около врата си.

Старт.
Лори настъпи газта и сякаш прочел мислите ѝ, нейният 

инфинити екс кросоувър се изстреля нагоре по склона със 
сто седемдесет и шест километра в час.

Пътят от излизането на магистралата до дома ѝ в Глен-
дейл беше точно трийсет и пет километра. Рекордът ѝ 
беше дванайсет минути и десет секунди и просто беше на 
път да го счупи.

Асфалтът беше сух, слънцето се бе скрило зад облаците 
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и нямаше задръстване. Условията бяха идеални. Тя се но-
сеше по дъното на каньона, пътното платно имаше наклон 
и от двете страни и образуваше улей през четирите после-
дователни тунела на Фигероа.

Лори присветваше на патладжаненото на цвят ауди от-
пред, като едва устояваше на изкушението да смаже клак-
сона с длан – докато аудито накрая не спря, за да ѝ даде да 
разбере, че няма да помръдне.

Десетгодишният ѝ син Джъстин правеше така, когато 
не искаше да ходи на училище. Той. Просто. Намали. Ско-
ростта.

Лори не беше длъжна да се съобразява с това. Тя се 
промуши покрай една трошка форд и влезе в централната 
лента. Веднага щом подмина аудито, завъртя рязко волана 
наляво и се върна в скоростната лента.

Това беше то.
В този момент три от лентите бяха в посока север със 

сто и седемдесет километра в час, а последната в крайно 
ляво спадна и стигна до осем километра в час. Лори ус- Лори ус-Лори ус-
кори до сто и дванайсет километра в час, преминавайки 
край един кадилак модел 2001 с цвят на шампанско, който 
се влачеше с деветдесет километра в час вдясно от нея, и 
продължи да фучи по скоростната лента.

Докато шофираше, увеличи децибелите и единайсет-
степенното стерео наду докрай смесицата от рок и градски 
блус в колата ѝ. Сега Лори се чувстваше така, сякаш лети 
нависоко, без действително да се издига от земята. Вече 
беше на шест минути от стартовата линия и изминала по-
ловината път. Лори прибавяше секунди към най-добрия си 
рекорд, усещайки как адреналинът ѝ достига до върховете 
на пръстите и косата ѝ .

Тя беше в горещата зона, като се носеше с точно сто и 
петнайсет километра в час, когато едно черно беемве ка-
бриолет мина край нейната лента, сякаш имаше право да е 
там. Лори не можеше да приеме това. 

Никакви спирачки. Никакъв клаксон.
Тя включи фаровете, а после видя от дясната си стра-

на мъничко празно пространство. Зави рязко, наклони се 
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към средната лента и едва не закачи лявата задна броня на 
беемвето.

Охо, с какво изражение само я погледна шофьорът!
– Това е състезание, не схващаш ли? – изкрещя тя на 

триста и шейсет градусовия монитор на таблото. Светли-
ната изчезна и задният край на една кола със сива броня 
изпълни предното стъкло на нейната. Обзе я въодушевле-
ние.

Откъде се беше взело това нещо? Откъде?
Лори наби спирачки. Гумите изсвистяха, когато инфи-

нитито забуксува, цялата система за сигурност се включи, 
за да предотврати неизбежна катастрофа отзад.

Спирачките замлъкнаха в последния момент – веднага 
щом колата дръпна напред.

Лори стисна кормилото с потни ръце; не можеше да по-
вярва, че избегна сблъсъка, че не увисна на предпазния ко-
лан, не се чу тъпата експлозия на въздушната възглавница. 
Не чуваше нищо друго освен протяжното пеене на „Elec-Elec-
tric Flag“ и собствените си дрезгави, накъсани въздишки.

Лори спря музиката и докато клаксоните свиреха край 
нея, тя отпусна спирачките и даде газ. Потта се стичаше 
по лицето ѝ и капеше от носа ѝ.

Да, наричаше го рискованото състезание до къщи, но 
не искаше да умира. Имаше три деца. Обичаше съпруга 
си. И макар че работата ѝ бе скучна, поне имаше такава.

Какво, за бога, ѝ ставаше?
„Не знам, каза си тя. Просто не знам.“
Лори си пое дълбок, отрезвителен дъх и се загледа пра-

во напред. Беемвето изравни скоростта си с автомобила ѝ, 
а шофьорът, с изкривено от ярост лице, крещеше по неин 
адрес зад затворения прозорец.

За своя изненада, Лори се разплака.
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