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ВЪВЕДЕНИЕ

Амерюд, Осло    Юли 1976 г.

Тя излъга: „Няма нищо“.
Нощта беше влажна и душна. В гората до високия жи-

лищен блок жабите и птиците вдигаха силна врява. Ко-
гато се преместиха тук преди половин година, мислеше, 
че песента на поточето е екзотична и очарователна. Като 
в джунгла. Но сега º липсваха всички познати звуци от 
центъра: скърцането и тракането на трамваите, тропане-
то на дамски токчета по паважа, басовете от далечна ди-
скотека, сирените.

Лежеше гола в леглото. Срамежливо бе увила завивка-
та около себе си.

Той стоеше обърнат с гръб към нея. Мускулите му се 
открояваха на светлината на нощната лампа. 

Въздухът бе застоял. Миришеше на плат. „На кади-
фе“ – помисли си тя. Точно като кожата му. 

Тя се изкикоти: 
– Никога не съм вярвала, че Ан-Райдюн ще успее да 

примами Рюне да отиде с нея на глупавия сеанс.
Каза го най-вече за да прекъсне мълчанието. Но той не 

отговори. 
– Явно никога няма да спрат с тези неща – продължи 

тя. Потръпна. През прозореца луната се подаваше кърва-
вочервена, подобно на японски фенер. 

Той се прокашля. Тихо, едва чуто. Лицето му се отра-
зяваше слабо в стъклото.

Тя щеше да каже нещо, но се спря. Ала след това го 
изрече въпреки това:

– Виж… Няма нищо. Наистина.
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Беше добра в лъжите. Звучеше така, сякаш наистина 
го мислеше.

Най-накрая той се обърна. Човек можеше да потъне 
в светлосините му очи. Сладък ток пробяга по тялото º. 
Преглътна шумно. Остави завивката настрана, протегна 
се и го погледна с питащи очи.

Не може ли поне да опиташ, моля те!
– Ела – промълви той накрая. Почти шептеше. – Ела, 

ще си вземем вана.
Тя се засмя. 
– Вана?
– Нали обичаш да се къпеш – отговори той.

Отиде преди нея и пусна водата. Щом тя се приближи 
колебливо, с ръце, скръстени пред гърдите, той я придър-
па към себе си и я целуна. Силно, властно. Тя усети как 
всичко в нея се отпусна, омекна.

Притисна корема си към него. Все още… нищо. 
Избута я към водата. 
– Първо ти – подкани я той.
Тя се поколеба, не знаеше как точно се очаква да за-

стане. Седна в средата на ваната, с ръце, обвити около 
коленете.

– Почакай! – каза той и изчезна. 
Когато се върна, тя не разбра какво държи пред лицето 

си. Нещо бръмчеше.
Включи силна светлина.
Тя замижа. Камера?
Закри лицето си от заслепяващата светлина и изписка 

игриво. Плисна вода към него. Дръпна почти прозрачната 
душ завеса. Виждаше контурите му през парата.

– Усмивка! – провикна се той. 
– Откажи се! 
– Точно като в „Психо“! Сцената в банята!
Завесата изкривяваше чертите му и го превръщаше в 

нещо зловещо.
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– Престани! Сериозна съм!
Той спря да снима. Силуетът му остана неподвижен, 

замръзнал.
– Проблем ли е?
– Да, глупако! Някой може… да го види! 
Мижейки, тя се показа иззад завесата.
Той изключи силната светлина.
– Не съм мислел да го показвам на някого!
– Разбирам, но не искам да ме снимаш! Ела! Влизай 

във ваната, идвай! – Тя понижи глас, сведе поглед надолу 
и не можа да повярва на очите си. Никога досега не го 
беше виждала възбуден. – Хайде, идвай! Веднага! Преди 
да е станало твърде късно! Идвай, идвай, идвай!

Той остави камерата и прожектора на пода, влезе във 
ваната и се плъзна зад нея. Тя се облегна на него. Затвори 
очи. 

Ръцете му намериха гърдите º. Стисна ги. Повдигна ги. 
Да, да, небеса, о, да!
– Ти? – прошепна той.
– Мм?
– Не си ли гледала „Психо“? На Хичкок?
Тя отвори очи. Господи, не може да бъде! 
– Напротив – измърмори. Нетърпеливо притисна дла-

ните му към гърдите си.
Той я целуна по косата. Сключи краката си около нея. 

С кръгови движения прокара насапунисаните си ръце над 
гърдите, корема º, спусна ги надолу между бедрата.

O, да, моля те, не спирай…
Дишането º беше учестено.
Малко по-надолу, да, там!
След това движенията му замряха. Както се случваше 

винаги. Като че ли внезапно бе загубил интерес.
Седяха неподвижни. Тя дишаше тежко, задъхваше се. 

Сърцето º биеше силно.
– Знаеш ли – започна той. – Днес видях Вернер в ме-

трото. 
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Аха, сериозно ли! Вернер? Не, това е така интерес-
но! Тъкмо седях и си мислех за него!

– Липсва ли ти? – попита тя кисело.
Той не усети сарказма.
– Кой? Вернер?
– Вернер! Другите! Кланът!
– O, тези…
– Много от тях още се движат заедно.
– Тези идиоти!
Тя почувства топлия му дъх във врата си.
– Не са идиоти – каза тя. 
Пръстите му си играеха с нея. Захапа я внимателно за 

врата.
– Толкова е приятно – въздъхна тя. – Толкова ужасно 

приятно. Не спирай точно сега, моля те! 
– Малко по-надолу – прошепна той в ухото º.
Пръстите му бяха навсякъде.
Да… о… там!
Тя се преви напред. Кожата º гореше под пръстите му. 

Затвори очи и го остави да продължи.
Господи, не издържам!
Може би той…
Кикотейки се, тя протегна ръка зад гърба си, намери 

пъпа му, продължи надолу, търсейки.
Мускулите му се стегнаха. Здраво.
– Малко ме боли – каза тя.
И след това той я дръпна надолу.

Първоначално си помисли, че това е шега, някоя от не-
говите игрички с насилие. Затвори очи и задържа дъха си, 
искаше да участва в играта.

Но той не я пусна.
Тялото му се обви около нейното като железен окто-

под.
Тя се опита да се бори.
… Пусни ме!...
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Опита се да се освободи.
Крайниците му се бяха увили в нейните.
… Пусни ме!... Въздух!...
Тя издаде един задавен писък. Дробовете º се напъл-

ниха с вода.
… Пусни ме!...
Малко след това настъпи тишина.

***
Той си мислеше: „Толкова е красива! Така невероятно 

красива!“.
През визьора на супер 8-милиметровата камера тя на-

помняше на русалка, заспала под водата.
Или може би по-скоро на нимфа.
„Толкова бледа – мислеше си той, – толкова бяла и 

гладка. Като мрамор, опръскан от дъжда. Блестящ. Гла-
дък.“

Натисна копчето. Камерата започна да жужи монотон-
но.

„Толкова невероятно красива“ – помисли си той. 

***
Вестник „Дагбладе“, август 1976 г.

ГОДЕНИКЪТ ПРОГОВАРЯ:
„НЕ СЪМ УБИЛ ЛИНДА!“

От Гюнар Борг

„Линда ми липсва ужасно! Това, че полицията ме по-
дозира в убийството º, прави скръбта ми още по-теж-
ка.“

Това сподели разстроеният Рюне Стрьом (20) пред 
„Дагбладе“, след като бе освободен от ареста четири 
седмици по-късно.
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Стрьом, годеник на Линда Мерете Габриелсен (20), 
която бе намерена мъртва във ваната в апартамента 
на двойката през юли, предполага, че Линда се е удави-
ла вследствие на припадък.

„Пълна лудост е да призная, че съм я убил“ – възму-
щава се момчето от Осло.

Той разказва още, че Линда обичала да си взима вана 
и че често заспивала в нея.

„Не знам колко пъти се е налагало да влизам в баня-
та и да будя Линда“ – казва той.

Това, че полицията е оттеглила обвинението, кара 
Стрьом да мисли, че цялото подозрение се базира на 
предположения и догадки.

„Ако действително бях убил Линда, нямаше да я ос-
тавя да лежи във ваната и да звънна на полицията“ – 
казва Стрьом. 

Сега той завежда иск за обезщетение в полицията. 
„Не могат просто да хвърлят хората в затвора, 

защото предполагат, че някой е бил убит“ – обяснява 
той.

Заедно с адвоката си ще подготвят иска.
 

***

Статията го накара да се усмихне.
Пълна лудост е да призная, че съм я убил.
Просто трябваше да се откаже!
По-късно, когато залепи изрезката от вестника в днев-

ника си, написа номер 1 в празното поле.
Дълго остана така, размишлявайки защо, за бога, на-

писа точно това.
Дори не помисли за момент. Просто го написа. Ей така.
Номер 1? 
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Вешлешерн, Осло   Май 1981 г.

По време на училищна екскурзия един клас откри 
мъртвото момиче, носещо се във водата.

Беше само частично облечено. За преминаващите край 
него приличаше на водолаз, който е поел дълбоко въздух 
и наблюдава нещо интересно на дъното на езерото.

Учителката дръпна учениците настрана…
Махнете се оттам!... Вървете надолу по пътя!... 

Бързо! 
И нагази в леденостудената вода. Но още преди да 

стигне до младото момиче, още преди пръстите º да се 
сключат около отпуснатата ръка, още преди да успее да 
обърне вкочанясалото тяло, тя разбра, че е твърде късно. 

Момичето бе обявено за издирване от един поправите-
лен дом за младежи два дни по-рано.

Патолозите установиха очевидното: беше се удавило. 
Не било възможно да се каже дали удавянето се дължи на 
нещастен случай, или някой нарочно го е причинил. Не 
изключвали възможността да е паднало само във водата. 
Или да е отнело живота си.

С червен маркер било написало (или може би някой 
друг) числото две между малките си остри гърди. Никой 
не разбра защо. 

Полицията претърси храсталаците около езерото, но 
нищо от това, което намери – пожълтели от слънцето 
вестници, счупен термос, шнорхел, алуминиевото фолио 
на филмова касета „Супер 8“, един норвежки флаг от 17 
май без пръчка, – не можеше да бъде свързано по някакъв 
начин с тийнейджърката.

Дрехите º така и не бяха открити.
Разследването приключи същата есен.
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Банкпласен, Осло Октомври 1986 г.

Наблюдава я дълго, преди да я извика.
Тя бе застанала на едни стъпала и се опитва-

ше да се скрие от студения есенен вятър. През целия ден 
бе духало силно от север, а на смрачаване заваля мокър 
сняг. Силният порив завихряше снежните парцали във 
въздуха.

Имаше дълги крака и възкъса пола. Мрежести чорапи. 
Високи лачени ботуши. Кожено яке.

Той приближи с обектива и натисна копчето. Изглеж-
да, светлината беше твърде оскъдна. Но ако успееше да 
хване силуета º на фона на уличното осветление, ефектът 
щеше да е драматичен. Като в „Хирошима, моя любов“.

Скрит в паркираната си кола и в тъмнината, той я на-
блюдаваше. Издължената º фигура, парата, образуваща 
се от студа, цигарата, която светна и угасна. 

Остави камерата на пода и присветна с фаровете. Два 
пъти.

Светлинката от цигарата образува голяма дъга. Тя за-
подскача към него на високите си токове.

Хубаво момиче. Около двайсетте. Едва ли бе нарко-
манка.

Той свали прозореца на колата и º се усмихна. Усмив-
ка тип Робърт Редфорд. По погледа º разбра, че го намира 
за привлекателен. За нещо съвсем различно от мазните 
загорели старчоци, които постоянно обикаляха квартала 
с волвотата си.

– Едно кръгче? – попита тя делово. И потръпна от студ.
– Номер три – отговори той. Директно. Засмя се на 

себе си.
Тя го погледна неразбиращо, наклони глава.
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– Шега. Остави! – Той се усмихна топло. Наведе се 
през седалката и отвори вратата от страната на пасажера.

Като изкусен търговец, тя заизрежда ценовата си лис-
та. Той я прекъсна. Предложи º една хилядарка отгоре, 
ако го придружеше до дома му и прекараше с него някол-
ко часа. Може би и повече, ако си допаднеха.

Изучаваше го. Той срещна погледа º. Усмихна се. Една 
невинна, приятелска усмивка.

– Окей – колебливо се съгласи тя накрая.

Закара я вкъщи, отвори º вратата на колата, помогна º 
да съблече коженото яке, показа º всекидневната.

Пусна плоча на Бари Манилоу и наля коняк в две чаши.
Тя обичаше Бари Манилоу. И коняк.
Той възкликна: 
– Наздраве за Бари!
Разказа му, че се казва Мона. Самотна майка. Много 

месеци не била проституирала изобщо, но имала нужда 
от пари. Докато си намерела някаква работа. Нормална 
работа. 

– Искам да те снимам, Мона – каза º той.
Първо не му отговори. След това вдигна рамене и му 

каза:
– Това ще ти струва още една хилядарка. 
– Добре. Изчакай да дойда, преди да се съблечеш.
Той взе камерата „Бауер“ и включи мощността на хи-

ляда вата. Тя присви очи заради силната светлина.
– Готова ли си? – попита я.
– Ready when you are, babe*. 
Тя се съблече гола с добре прикрит професионализъм, 

който го впечатли. През цялото време я снимаше.
– Знаеш ли… Харесвам те! – каза тя. – Наистина!
Той не отговори.
Приближи се гола към него. 

* Готова съм, когато и ти си готов, бейби (англ.). Б. пр.
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– Няма ли да се съблечеш? – попита го игриво и дръп-
на колана му.

Той спря да снима. Когато махна камерата от окото си, 
зрението му бе неясно.

– Искам първо да се изкъпем – каза той.
– С удоволствие – отговори тя, усмихвайки се.

Така и не я откриха. 
Винаги се бе учудвал на убийци, които не успяваха да 

скрият тялото. Като че ли беше кой знае каква работа. 
Проблемът им, констатираше той, е, че или бяха изпадна-
ли в паника, или просто бяха глупави.

Беше обявена за издирване през септември. Сводни-
кът º бе заподозрян и задържан в ареста. „На полицаите 
им липсва всякакво въображение“ – мислеше си той зло-
радо.

Сводникът бе пуснат на свобода четири седмици 
по-късно. Не му бе повдигнато обвинение.

В продължение на няколко месеца се забавлява с това 
да чете във вестниците за „мистерията Мона“. Накрая и 
полицията, и журналистите изгубиха интерес към случая.

Но той пък все още разполагаше с филма.
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Вестник „Афтенпостен“, август 1991 г.

НЯМА И СЛЕДА ОТ ИЗЧЕЗНАЛАТА ЖЕНА ОТ 
ОСЛО

Полицията все още издирва ословчанката Айрин 
Гранвик (23), която изчезна безследно, след като за по-
следно бе видяна да плава с лодка в края на юли.

Омъжената майка на три деца била сама на лодка-
та, преди да се изгубят следите º. Лодката бе намере-
на, завързана в пристанище в Сун. 

Енориашите на свободната църква, към които се 
причислява и семейството, обещаха 50 000 крони па-
рична награда за този, който може да даде някаква 
информация и по този начин да допринесе за разреша-
ването на мистериозния случай.

Полицията счита за малко вероятно жената да се 
е скрила по свое желание. Гранвик се ползва с особено 
доверие сред християнската енория „Светлина Господ-
на“ в Осло и е силно привързана към семейството си.

Една от версиите на полицията е, че е възможно 
жената да е паднала във водата, докато е завързвала 
лодката. 
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Църквата в Грурю, Осло  Юли 1996 г.

 

Ванът бе паркиран в сенките зад църквата. Първо-
начално дори не го забеляза. Чакълът хрущеше 

под краката º, а тя вдишваше уханието на лято, носещо 
се из гробището. През светлината, процеждаща се между 
клоните на дърветата, едва различаваше кулата и нейния 
шпил.

Часът беше осем и половина. Църквата бе само нейна 
за два часа.

Заместваше като органист в енорията от два месеца. 
Обичаше дълбокия звук на стария тръбен орган. Отеква-
нето му в стените на църквата, пълнотата.

– Извинявай?
Гласът я накара да подскочи.
Мъжът седеше във вана, подал краката си през отворе-

ната врата. Беше свалил страничния прозорец и държеше 
„Кока-Кола“ в лявата си ръка.

– Явно работиш тук – каза той.
Имаше нещо познато в него. Приличаше на някой стар 

съученик, когото си забравил с времето. Красив мъж, 
върху когото погледът º би се спрял, ако го беше срещна-
ла в енорийския център в някой неделен следобед.

– Мога ли да ти помогна? – попита го.
– Трябва да доставя едни стоки, но няма жива душа 

тук. Извинявай за израза.
Той се засмя. Тя също.
– Един момент само – каза тя и започна да рови за клю-

човете си в чантата. – Какви стоки?
– Новите схеми.
– Схеми?
– Не си ли чула? Всички схеми трябва да се сменят. 
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За отписване, вписване, освещаване, кръщене… Всичко. 
Идвам от печатницата с новите. Трябва да ги предам на 
енорийския свещеник.

Междувременно тя намери ключовете. 
– Свещеникът не е тук. – Отключи вратата на сакрис-

тията. – В летен отпуск е. Но можеш да ги оставиш вътре. 
Аз ще му предам.

– Супер. Откъде си?
– Родом съм от Дания. Забелязва ли се?
– Съвсем малко. 
Последва я вътре и се огледа.
– Ще трябва да ги редя на купчина.
– Ще свърши ли работа?
– Да, да. – Той се поколеба. – Дали би могла да ми 

помогнеш? Кашоните са малко трудни за изнасяне от ко-
лата. Не са толкова тежки, но се държат трудно от един 
човек – добави бързо.

– Разбира се.
Тя закачи чантата си на дръжката на вратата и излезе 

с него навън.
Помогна º да се качи в багажника на вана. Картонени-

те кутии бяха разположени най-навътре. Два кафяви ка-
шона. Не изглеждаха нито тежки, нито трудни за носене.

– Може да вземеш този отгоре… – каза той и я остави 
да мине пред него.

Тя вдигна кашона. Беше прекалено лек.
– Но вътре няма… – започна тя.
Парцалът се уви около носа и устата º. Тя се изправи 

и удари главата си в тавана на колата. Кашонът падна на 
пода. Тя се опита да се отскубне.

Силната миризма, носеща се от парцала, се просмук-
ваше във въздуха, изпълваше го…

Бавно и болезнено, както след онази операция на дебе-
лото черво преди три години, тя започна да идва на себе 
си.
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Не можеше да каже кога мракът свършва и кога си 
възвръща съзнанието. Знаеше само, че боли. И че нещо 
е ужасно лошо.

Примигна с очи. Изстена тихо.
Болница?
Стаята бе почти празна. Бели стени. Голямо огледало. 

Телевизор. Затворена врата. Крушка, висяща на кабел от 
тавана.

Спомни си мъжа. Вана.
Сънувам…
Лежеше върху матрак. Някой я бе облякъл с прилеп-

нала по нея бяла нощница. Лявата º ръка бе прикована с 
верига към някаква скоба в стената.

… кошмар.
Пак отвори очи.
Завързана?
Не може да е истина! Искам да спя още.
– Номер пет!
Гласът му.
Сърцето º щеше да експлодира в гърдите º. Мускулите 

º се стегнаха. Отвори широко очи, простена. Не го виж-
даше.

– Уплаших ли те?
– Да! – Гласът º беше тънък като на малко момиченце.
Трябваше да облегне глава назад, за да може да го 

види. Седеше на един стол точно зад нея. До стената.
– Боли ли?
Тя изплака.
– Страх ли те е?
Пак изплака.
– Разбирам. Разбирам добре.

„Ще ме изнасили – мислеше си тя. – Първо ще ме изна-
сили, а после ще ме убие. Ако искаше да живея, щеше да 
носи маска. Или щеше да покрие очите ми.“

Беше озадачена колко добър изглеждаше. Нормален. 



19

Точно като… Да, като който и да е друг.
Само в очите му имаше нещо странно. Светлосините 

му очи. Ако човек погледнеше в тях, можеше… Тя не успя 
да намери подходящите думи. Но като че ли нещо бе ум-
ряло там вътре. И бе останало да лежи.

– Снимах те – каза º той весело. – Искаш ли да видиш?
Бяха минали няколко часа. Седеше изправена върху 

матрака и се хранеше. С филия с камамбер и чушка. Една 
чепка кисело зелено грозде. Сок от ябълка.

По-скоро º се искаше да пропусне. Въпреки това от-
говори: 

– Да, с удоволствие.
Той насочи дистанционното към телевизора.
Тя веднага разпозна къщата, в която бе наела стая. 

След това мярна и себе си в градината отвън. Косеше 
моравата по бански. Потръпна – трябва да бе стоял през 
цялото време зад плета!

Нова картина: улица. Някъде във Фрогнер. Магазини. 
Преминаващ трамвай. Гнездо на птици. Тротоар. На заден 
план тя се задаваше бавно, хванала за ръка един мъж.

Първоначално не го разпозна.
Арлен?
„Господи – помисли си, – та това беше през май!“
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I

ПЪРВИЯТ ЗНАК

1
Първото писмо пристигна в един понеделник преди 

обед.
По-късно, докато лежеше будна нощем и се връщаше 

в мислите си към този ден, си спомняше само несъщест-
вените детайли. Слънцето, чиято сребристобяла светлина 
нахлуваше в редакцията през прашните щори. Пращенето 
на радиото, което не беше настроено на правилната чес-
тота. Един телефон, който не спираше да звъни. Спомня-
ше си вкуса на ментоловите пастили, които смучеше то-
гава, и неясната миризма на нещо изгоряло, която идваше 
от вентилационната система. 

Пликът беше голям и кафеникавожълт. Подплатен. 
Името º бе написано отгоре с главни букви. И червен 
маркер. КРИСТИН БЮЕ. Подчертано с две черти.

Дълбоко в нея нещо се скова.
Разтръска плика с ръка. Явно не беше бомба. Може би 

някакви неприлични снимки? „Надеждата умира послед-
на“ – изсмя се на себе си.

– Кристин?
Разкъса плика с дългия нокът на показалеца си. Отно-

во се поколеба. Потръпна. „Сериозно ли, Кристин, тряб-
ва да се вземеш в ръце!“ Без да поглежда в плика, изсипа 
съдържанието му върху бюрото си.
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Една видеокасета. И сгънат лист.
– Кристин!
Тя се сепна. В другия край на редакцията отговорният 

редактор º размахваше телефонната слушалка.
– За мен ли е?
Отговорният редактор извъртя очи.
– Сигнал! За обир! На коя телефонна линия си?
Несъзнателно набута листа в джоба на полата си. Тряб-

ва ли да вдигна? – попита безмълвно с устни.
Трябваше. 
Никой не бе успял да разбере напълно защо Кристин 

Бюе бе напуснала вестник „Дагбладе“, за да започне ра-
бота в „Канал 24“. И тя едва го проумяваше. Чувстваше 
се като дезертьор.

На път към репортажната кола в задния двор си поми-
сли със смесени чувства, че днес се навършваха точно 
четири месеца, откакто напусна фичър* отдела. Сбогува-
нето с колегите във вестника беше прочувствено: сълзи, 
речи, пожелания за късмет и прегръдки, червено вино чак 
до зазоряване. Главният редактор º връчи една позлате-
на писалка и обеща, че вратите на „Дагбладе“ са вина-
ги отворени за нея, в случай че телевизионният бранш 
стане твърде изморителен. От новинарския отдел º бяха 
изготвили страница от вестник със заглавието: „TVi, 
TVi, Кристин!“**, а под него бяха поставили нейна ужас-
на снимка. И едно, две, три – този период от живота º 
приключи. Тя се усмихна замислено. Подаваш молба за 
напускане, някакви хора държат реч за теб и изведнъж те 
чака един нов живот. Вълнуващ нов живот, въпреки че и 
старият ти липсва.

* Фичър (англ. feature)  – журналистически жанр, близък до 
репортажа. Б. пр.

** Tvi, tvi – норвежки израз за пожелаване на успех. В конкретния 
случай – игра на думи поради приликата със съществителното име 
за телевизия. Б. пр.
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– Кристин, плииийс, не говори глупости!
Роферн – навярно се казваше Ролф, но никой не го на-

ричаше така – стисна здраво волана и хвърли весел поглед 
към нея. Беше слаб мъж, наближаващ трийсетте. Кристин 
смяташе, че е сладък по някакъв особен начин. Имаше 
проникновени очи. Конска опашка, две златни халки на 
едното ухо, козя брадичка. Беше пълен с идеи и ентусиа-
зъм. На един фирмен празник º бе споделил, че има амби-
циите да снима игрални филми, поне късометражни, или 
музикални клипове. Но през последните две години рабо-
теше като оператор в новинарската емисия „24 часа!“ на 
„Канал 24“.

– Извинявай
 
– отговори тя засрамено, – отнесох се в 

мислите си. 
– … И дали му липсва твоето звездно присъствие?
– Маркюс? Звездно присъствие? – Думите º бяха под-

хвърлени саркастично. Кристин направи шеговита грима-
са, за да му го върне. Той също направи гримаса. – Освен 
това той не ми липсва – добави тя с престорена лекота.

– Взел ли е много пари?
– Маркюс?
– Крадецът, гъско такава!
– Не знам.
– Някакъв екшън?
– Нямам представа. Полицията едва ми даде адреса. 

Гъсок такъв!
Беше нейният пети обир в „24 часа!“ и тя ненавиж-

даше тези задачи. Кисели полицаи, вечната бележка на 
прозореца (Затворено заради обир!!), зяпачите, влачещи 
се пред телевизионната камера и развалящи снимките.

– Търговският център „Вайтвет“ – каза Роферн. – Вед-
нъж отидох там с едно момиче от блоковете „Селвог“.

– Не се и съмнявам, Роферн, не се и съмнявам. 

Три полицейски коли бяха преградили пътеката към 
пощенската станция. Под яркото слънце сините светлини 
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на патрулките почти не се забелязваха. Една линейка бе 
спряла напреки по средата на улицата. Обичайната тълпа 
зяпачи – ученици с раници, увиснали на едното им рамо, 
пушещи млади мъже и майки с бебешки колички – обика-
ляше загражденията. 

Роферн отби на тротоара зад колата на вестник „Вер-
денс ганг“. Взе тежката телевизионна камера и подаде на 
Кристин един червен микрофон с жълтото число 24. Ре-
портажните коли на канал TV2 и TV Норвегия паркира-
ха зад тях. Кристин се огледа за „Дагсревюен“. Едва ли 
щяха да успеят да излъчат много от този обир, не и след 
дебата през лятото относно новинарския профил на теле-
визионните канали. Може би само кратко съобщение, ако 
бе открадната голяма сума пари. 

Роферн посочи полицейския ван, на който бе написано 
командоси. Един полицай с посивяла коса седеше вътре, 
подал краката си през вратата, и говореше по радиостан-
цията. 

– Рьодберг. Шеф на операцията. Голям боклук – про-
шепна º Роферн и я бутна напред към полицая.

Кристин кимна предпазливо, когато полицаят вдигна 
погледа си към нея, и изчака, докато той не върна ради-
останцията на мястото º в полицейското радио. 

– Здравейте! Извинете? Кристин Бюе от „24 часа!“. 
Ще може ли да дадете някаква информация за случилото 
се досега? 

– Няма да е много. – Гласът му бе категоричен и от-
блъскващ. Погледът му също. – След няколко часа ще мо-
жете да се обадите в централата.

– Сумата не е ясна? – бе се научила да пита това. Обик-
новено отнемаше часове да разберат колко точно е загра-
бено.

– Не е успял да вземе нищо.
– Нищо?
– Обирът е бил осуетен.
– Така ли? Какво се е случило?
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Той поклати глава.
– Има ли пострадали хора?
– Не.
Кристин хвърли въпросителен поглед по посока на ли-

нейката.
– Нищо сериозно, рутинна процедура.
– Но какво се е случило?
Отново мина време, преди да отговори.
– Един клиент опитал да спре обирджията. Бил е пова-

лен на земята. Нищо сериозно. Обирджията избягал. Без 
парите. Никакъв драматизъм, нищо, което да заслужава 
да се пише за него.

– Дали е възможно да говорим с него? С клиента?
Полицаят изпъшка нервно.
– Не?
Гледаше през нея.
– Извинете? – продължи да настоява. – Бих искала да 

го интервюирам!
Той се изправи рязко и прикова погледа си в нейния. 
– Млада госпожице!
Звучеше като стария лектор Фос. Тя не успя да сдържи 

смеха си. 
– Не ме наричайте…
Той затръшна вратата на колата. 
– Мъжът можеше да бъде убит!
– Да, но…
– И сега вие, журналистите, веднага ще го обявите за 

герой. Един проклет герой! Така че някой друг безмозъч-
но смел нещастник да може да направи абсолютно същата 
грешка и да бъде застрелян на място. А после ще го раз-
насяте по първите си страници.

Тя го погледна обидено. 
– Извинете ме, опитвам се просто да си върша рабо-

тата.
– Моля, пак заповядайте!
– Освен това работя в телевизията…
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– Същата простотия!
– … и нямаме първи страници!
Без да отговори, той мина покрай нея и прескочи чер-

вено-бялата заградителна лента.
– Хубав ден и на вас! – извика тя след него.

Докато Роферн правеше обичайните видеозаписи – по-
лицейските коли, загражденията, бележката: Затворено 
заради обир!!, тълпата любопитни хора, Кристин позвъ-
ни на отговорния редактор и съобщи каква информация 
имат до този момент. Не беше много. Надяваше се, че ще 
º кажат да се връща обратно, но отговорният редактор я 
помоли да изчака и да интервюира клиента, предотвратил 
обира. Точно това, от което се опасяваше. По дяволите, 
след четири месеца в телевизията вече можеше да проче-
те мислите на отговорния редактор още преди той самият 
да си ги бе помислил. Отвърна му с „оффф“ и го попита 
дали настоява да остане. Настояваше.

От една лавка си купи „Кола лайт“, а продавачът я по-
пита дали случайно не я е виждал по „Дагсревюен“ или 
по ТV2. С Роферн седнаха на тротоара. Линейката си 
тръгна. Още една полицейска кола пристигна с голяма 
скорост, с включена сирена и сини светлини. Момче на 
около тринайсет-четиринайсет години дойде при нея и º 
поиска автограф. Тя се изчерви леко, докато пишеше ня-
какви драсканици върху учебната му програма.

Роферн измърмори:
– Fifteen minutes of fame*.

Когато преди четири години я назначиха в „Дагбла-
де“, мислеше, че ще остане там завинаги. Въпреки това 
се съгласи на офертата на „Канал 24“ с лекота. Като че 
ли две противодействащи си сили я накараха да поиска 
да си тръгне: нуждата от сигурност и стабилност срещу 

* Петнайсет минути слава (англ.). Б. пр.
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нуждата от промяна и вълнение. 
И въпреки това… да се откаже от мечтаната си работа 

в „Дагбладе“?
От дете обичаше да пише. Вечер, след домашните и 

тренировката по хандбал, се заключваше в стаята си и съ-
чиняваше кратки стихове, разкази и бележки. Все още из-
питваше вълнение, спомняйки си как от местния вестник 
използваха половин страница, за да публикуват коледния 
º разказ, който им бе изпратила. Докато учеше в гимна-
зията, получи вечерна работа в същия вестник, а като бе 
на обмен в САЩ, пишеше за училищния всекидневник. 
Така (почти случайно, без някакви идеалистични цели или 
мечти да разкрива или открива загадки) тя навлезе в света 
на журналистиката.

Беше работила четири години за „Адресеависен“ в 
Тронхайм, когато кандидатства за свободната позиция 
като фичър журналист в „Дагбладе“. Мечтаната работа. 
Гюнар º бе споменал за обявата. И тя получи мястото. 
Не разбра защо. Попита Гюнар, един от най-влиятелните 
хора във вестника, но той само вдигна рамене по своя 
си начин и каза, че тя била най-добрата. Най-добрата? 
Окей, тя пишеше добре, беше креативна и обичаше да ра-
боти в екип, но сериозно ли: имало е сто шейсет и осем 
кандидатури в купа. Сто шейсет и осем! Да º предложат 
тази така търсена работа бе за нея като да получи ново 
гражданство. Затова, когато напусна, за да започне в „Ка-
нал 24“, се почувства като изменник.

Дори на кръга си от приятелки не успя да обясни 
защо иска да работи в телевизията. Уверяваше ги, че не 
се смята за ексхибиционист, но вътре в себе си знаеше, 
че това е част от удоволствието. Ала имаше и още много 
други неща: формата на телевизията… забързаността… 
актуалността… метафоричния език… драматургията… 
интензивното присъствие… близостта на зрителите… 
Комерсиалните телевизионни канали бяха въвели една 
нова норвежка медийна епоха и тя искаше да участва в 
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нейното развитие. Във формирането º. Приятелките º се 
изсмяха. Те смятаха телевизията за нещо незначително. 
Глупачките дори не четяха „Дагбладе“. Заради принципи. 
Не че имаше някакво значение какво мислеха. И без това 
вече почти не ги виждаше. Винаги на върха на езика си 
имаха подготвена някоя отровна реплика относно това, с 
което тя се занимаваше. Не знаеше дали чувства още ня-
каква близост към тях. Всъщност бяха по-скоро познати, 
отколкото приятелки. Старата групичка от училищните 
години в Нисен. Една компания от успешни, празногла-
ви и доста радикални дами от Весткантен*. Щукатурната 
аристокрация. Благосъстоятелни социалисти, почитате-
ли на червеното вино. Интересуващи се от литература, 
психология и секс. Музика и филми. И секс. Опазване на 
околната среда. Бездната между света на богатите и света 
на бедните. Философия. Равноправие. И секс. 

Всъщност те изобщо не бяха неин тип. Едва сега бе 
започнала да осъзнава това.

Клиентът излезе от пощенската станция четиресет и 
пет минути по-късно. 

Полицайка с коса, вързана на конска опашка, се под-
готвяше да го пропусне да мине под червено-бялата лен-
та, която охраняваше в разкрачен стоеж и със скръстени 
ръце. Тълпата от пресфотографи се хвърли към ниските 
храсти, подобно на хамстери, където, мятайки с ръце и 
ругаейки, се опитваха да заснемат клиента и полицайката 
в един кадър. В момента, в който лентата беше вдигната, 
отвсякъде започнаха да се чуват щракания на фотоапара-
ти и свистене. 

Беше строен млад мъж, който изглеждаше хем стрес-
нат, хем развълнуван от скупчилите се около него жур-

* Западната част на Осло, в която живеe по-заможната част от 
жителите му. За икономическа и социална граница между западната 
и източната част се счита улица Ueland в норвежката столица. Б. 
пр.
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налисти и фотографи. Не, не се бил уплашил. Не, било 
пресилено да се говори, че е герой, хе-хе. Не, не бил ра-
нен. Само челюстта го боляла. Разбира се, бил наясно, че 
е опасно да напада обирджия, но нали знаем как стоели 
нещата, хе-хе-хе.

Когато журналистите от вестниците получиха желана-
та информация, Кристин дръпна мъжа настрана, под носа 
на репортера от TV2. Представи му се, но той се засмя 
нервно и каза, че вече знаел коя е. Гледал „24 часа!“ всеки 
вторник и четвъртък, защото след това излъчвали сери-
ала „ФБР“.

През цялото време избягваше погледа º.
Отдалечиха се по тротоара, за да може Роферн да 

заснеме интервюто с пощенската станция като фон. Дока-
то той подготвяше снимачното оборудване, Кристин раз-
говаряше с младия мъж, успокои го, помогна му да свикне 
с микрофона и телевизионната камера. 

Но той не бе добър разказвач. Запъваше се, прекъсваше 
се сам, не довършваше изреченията си и зяпаше разсеяно 
към зрителите зад оператора. Едва след двайсетина мину-
ти Кристин и Роферн бяха доволни до някаква степен.

2
– Трийсет секунди! Максимум!
Туралф Скауг се облегна в люлеещия се офис стол и 

замижа в екрана на компютъра, гледайки графика. Има-
ше много прякори. Диктатора. Цербера. Всевишния. Но 
той беше отговорен редактор. Пълен мъж с оредяла коса, 
хриптящо дишане и петна от пот под мишниците. Един 
път Кристин го използва за модел в репортаж за сърдеч-
ния инфаркт.

– Не става! – мрънкаше Кристин. Седеше на ръба на 
бюрото и клатеше крака напред-назад. – Трябват ми поне 
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две минути!
– По дяволите, Кристин! Не си назначена тук, за да 

правиш игрални филми! Емисията е препълнена! – Той 
посочи с пръст към екрана. – Близкият изток! Кризата с 
лекарите! Убийството в Тромсьо! Дяволският политиче-
ски шум!

– И ти ще ги приоритизираш – отвърна тя с меден глас.
– Мила моя – продължи той, подражавайки º, – точно 

това правя. 
Гласът му стана суров. 
– Трийсет секунди! И те искаме в студиото с Нини при 

първата емисия. 
Нина „Нини“ Нилсен беше постоянният водещ на нови-

нарската емисия в 18 часа. Обикновено шефовете я караха 
да интервюира някого от другите телевизионни репортери 
относно някаква актуална тема. Смятаха, че по този начин 
предаването става по-живо и че освен това придава на ре-
портерите онзи авторитет, от който те толкова силно се 
нуждаят. Основната емисия в 22 часа се водеше от млада-
та Нини и доста по-възрастния NRK* ветеран Арве Арне-
сен. Новинарският редактор си представяше, че зрителите 
биха помислили, че двамата имат връзка.

Скауг извади цигара от кутията, пъхна я в ъгълчето 
на устата си, но не я запали. Беше откопчал най-горното 
копче на ризата, а възелът на вратовръзката му висеше 
разхлабен на гръдния му кош.

– Четиресет и пет? – предложи Кристин, опипвайки 
почвата.

Скауг нагласи очилата си и дръпна от цигарата. 
– Госпожице Фелини, погледнете добре устните ми: 

трий-сет-се-кун-ди! Точка! Стая две за монтаж. Пронто!

Монтажистът превъртя набързо видеолентите и спря 

* NRK – норвежката държавна радио и телевизионна компания, 
най-голямата медия в Норвегия. Б. пр.
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на един кадър, заснет от нисък ъгъл, на който се вижда-
ше сградата на пощата заедно с една полицейска кола на 
преден план. 

– Страхотен ъгъл – каза той. – Малко като film noir*. 
Да започнем с този кадър?

– Оки-доки. Какво ще успея да кажа при откриване-
то? – попита Кристин.

– Цялата си автобиография, бейби. Имаш четири се-
кунди. Максимум пет.

– Засечи ми времето: „Обирджията нахлул в пощен-
ската станция във „Вайтвет“ малко след отварянето º“.

– Шест секунди. Това вечерен игрален филм ли ще 
бъде?

– Шест? Ой, ой, като че ли гледам как боята засъхва на 
стената! – изкикоти се тя. – Пробвай пак: „Обирджията 
нахлул в пощенската станция във „Вайтвет“ малко след 
отварянето º“.

– Четири, ако говориш малко по-бързо.
– ОбирджиятанахлулвпощенскатастанциявъвВайтвет-

малкоследотварянетой!
– Две секунди. Олимпийски рекорд. Но може би не 

чаааак толкова бързо?
Двамата избухнаха в смях.
Така нареждаха кадри и думи, сегмент след сегмент. 

Както обикновено º се наложи да задраска повечето текст. 
Едно от първите неща, които научи, когато започна рабо-
та в телевизията, бе, че успява да каже само една трета от 
всичко, което е искала да каже. Или нямаше достатъчно 
снимки, или снимките не пасваха на текста. Фотографите 
обичаха да я утешават с това, че една снимка говори по-
вече от хиляди думи. „Аха, така ли? – защитаваше се тя. – 
Покажете ми тогава снимка на Десетте Божи заповеди!“

Отне им час и половина да редактират репортажа. Ста-
на по-кратък, отколкото редактор Скауг бе помолил да 

* Film noir (фр.) – „черен филм“ – термин от средата на ХХ век, 
обозначаващ предимно холивудските криминални драми. Б. пр.
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бъде. Двайсет и пет секунди. 
Тя отвори вратата на монтажната стая и свирна с пръ-

сти, за да привлече вниманието на отговорния редактор. 
– Видеоматериалът стана дълъг двайсет и пет секунди! 

По дяволите, сега трябва да ми дадете пет минути отгоре 
за утре! – извика тя.

Скауг º изпрати въздушна целувка.

3
Къща. Голяма бяла къща с градина с ябълкови дръвче-

та, порта от ковано желязо и висок плет. Малко по-ната-
тък, на една бяла пейка в градината: жена по бански. Ка-
мерата приближава. Може да е на около двайсет години. 
Сладка е. Поглежда нагоре, в посока към камерата, но не 
помахва. След това започва да коси моравата. 

Кристин натисна стоп бутона и превъртя назад. Нищо 
не разбра.

Зад нея отговорният редактор ругаеше и викаше: „Ня-
кой проверил ли е пожара в Берум? Никой? По дяволите! 
Каспар, провери! И заминавай, ако си заслужава!“.

Кристин натисна старт бутона и прегледа записа още 
веднъж. Този път остави касетата да продължи.

Улица. Kърпен сив асфалт и павета. Мястото º се сто-
ри познато, но не можеше да установи коя улица е. Във 
Фрогнер? В Брискебю?

Трамвай. Птиче гнездо. Тротоар. 
– Полицията в Берум потвърждава, че в някаква къща 

е избухнал пожар! – извика Каспар. – Имаме ли снимка?
Камерата фокусира върху жена, която се приближава 

заедно с един мъж. Същата жена отпреди малко.
Това бе всичко. 
Кристин се учуди. Бе очаквала някаква кулминация, 

някакъв смисъл, снимка или случка, които да обяснят 
защо някой º е изпратил касетата.
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Помаха на Нини, която влезе в редакцията, фучейки. 
– Скауг, получили ли сме някаква информация за пожар 

в Берум? – попита Нини, обръщайки се към бюрото му.
– Всичко е под контрол – отвърна отговорният редак-

тор. 
– Контрол? – обади се кисело Каспар. – Та ние нямаме 

свободен фотограф, по дяволите!
Кристин придърпа Нини към себе си, докато превър-

таше касетата назад. 
– Какъв хубав костюм имаш! Нов ли е? Виж, хвърли 

един поглед върху това, ако обичаш.
Изгледаха кадрите в мълчание. На половината на за-

писа се присъедини и редактор Скауг и застана зад тях. 
– That’s it* – каза Кристин. – Говори ли ви нещо това?
Нини поклати глава.
Надолу по коридора Каспар викаше нетърпеливо Ро-

ферн. 
– Какво трябва да ми говори? – попита Скауг.
– Разпознахте ли жената?
– Трябваше ли? – попита Нини.
В далечината два телефона зазвъняха едновременно.
– Първоначално помислих, че си ти – каза Скауг. – 

Имаш ли сестра?
– Аз? Туралф, изтрий си очилата! – Кристин погледна 

към Нини и направи кисела физиономия.
– Мисля, че се опитва да ти направи комплимент – 

подсмихна се Нини. – Е, мислиш ли да ни кажеш какво е 
всичко това?

Кристин вдигна рамене.
– Нямам представа! Нещо, което ми бе изпратено. Не 

разбирам защо. Мислех, че не съм го схванала. Сигурно е 
просто някаква лоша шега. 

– Бих искал да получа номера на сестра ти – обади се 
Скауг. 

* Това е! (англ.). Б. пр. 
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4

– Пет минути до ефир!
Насред хаоса от светещи екрани, плетеницата от кабе-

ли и включени камери Кристин и Нини се опитваха да се 
концентрират. Ръцете на Кристин трепереха. Въпреки че 
вече бе седяла сигурно двайсет пъти в студиото с Нини, 
беше все така развълнувана, както първия път. 

Нини правеше гримаси и издаваше нечленоразделни 
звуци, за да отпусне мускулите на лицето и устата си. На 
аутокюто пред камерата текстът º се движеше нагоре-на-
долу с големи букви. Кристин погледна крадешком ко-
лежката си. Нини имаше рядкото качество с помощта на 
камерата да успява да влезе в домовете на зрителите, по-
добно на всезнаеща богиня. Не бяха много репортерите, 
излъчващи достатъчно надеждност, увереност в себе си и 
професионална начетеност, за да могат да бъдат говори-
тели на новините. Много можеха да прочетат новините, 
но малцина умееха да ги предадат, като че ли ги притежа-
ваха, като че ли имаха контрол над тях и сами стояха в 
центъра на събитията. Нини беше една от тях.

Отвореното новинарско студио бе заето в голямата си 
част от едно въздълго бюро, декорирано със светещ ча-
совник. Всичко в студиото бе червено. „Последни новини 
от Кръвната банка“ – написа веднъж един телевизионен 
критик. 

– Четири минути до ефир! – извика продуцентът. Той 
стоеше отляво на водещия, пред стена от телевизионни 
монитори и контролно табло, взето като че ли от косми-
ческа совалка. 

Кристин хвърли поглед към себе си в големия монитор 
до камерата и оправи косата си. Никога не се разпознава-
ше по телевизията. Изглеждаше някак чужда, като няка-
къв актьор, който играе ролята на телевизионен репортер.

Един международен журналист дотича в студиото с 
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телеграма, обновяваща броя на загиналите в бомбената 
експлозия в Бейрут. Нини отбеляза това на листа пред 
себе си.

– Три минути до ефир!
Кристин пое дълбоко въздух няколко пъти. Нини про-

чете пробно двете заглавия на емисията с различна инто-
нация: „Мъж пострада при опит за предотвратяване на 
обир“, „Кола бомба избухна в Бейрут“.

Силните прожектори бяха включени.
– Не разбирам защо Скауг открива емисията с моя глу-

пав случай – прошепна Кристин.
– Защото е хуманист – каза Нини. – Той обича такива 

неща. Освен това четири дни подред започваме с новини 
от чужбина. Ще се разстрои напълно. 

– Момичета, не забравяйте, че чувам всяка ваша дума – 
прозвуча гласът на Скауг през студийните високоговори-
тели. – И помнете, че отговорният редактор е най-близко-
то до Господ същество, до което някога ще се докоснете!

Нини се обърна към камерата и му изпрати целувка. 
Под бюрото Кристин толкова силно стискаше ръцете 

си, че кокалчетата º бяха побелели. Изпитваше ужас от 
мисълта, че след малко зад черните обективи на камерите 
ще има четири-пет хиляди зрители. 

– Две минути! Тишина в студиото!
Нини и Кристин набутаха слушалките в ушите си с 

показалец. През тях получаваха съобщения от продуцен-
та по време на ефир. На постоянните водещи бяха взели 
отпечатък на ухото, за да получат слушалка по мярка, но 
репортерите трябваше да си споделят една обща, която бе 
твърде голяма за Кристин. 

– Една минута до ефир! 
Тишината на снимачната площадка и в студиото беше 

потискаща, напрягаща. 
От апаратната се обадиха през високоговорителите: 
– Апаратна. 30 секунди до новините.
Кристин напълни дробовете си с въздух и бавно издиша.
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– Десет секунди… Пет, четири, три…
Ритмичната начална мелодия на „24 часа!“ дънеше от 

високоговорителите на снимачната площадка. На телеви-
зионния екран часовникът светеше над металическа карта 
на света.  

Камера едно се приближи към Нини. С ясен глас тя 
каза:

– Добър вечер с „24 часа!“. Ето и темите на деня.
На телевизионния екран мозайка от малки снимки по-

степенно образува лика на мъжа, когото Кристин бе ин-
тервюирала по-рано днес.

„Мъж пострада при опит за предотвратяване на обир“.
Снимката се разпадна и образува нова мозайка, този 

път картина на военна обстановка.
„Кола бомба избухна в Бейрут, най-малко осем души 

са загинали“.
Металическата карта на света се превърна в името „24 

часа!“. Мелодията затихна. 
Нини се обърна към камера две:
– В днешната емисия ще се срещнете и с папагала 

Фаро, който бе спасен от силния пожар в Берум днес сле-
добед. Какво каза Фаро на пожарникарите – тя смигна, 
флиртувайки със зрителите, – ще чуете след броени ми-
нути. Но първо към „Вайтвет“ в Осло, където тази сутрин 
един клиент на пощата спря неконтролируем обирджия. 
Може би постъпката му не е била съвсем правилна.

– Пуснете записа – прозвуча гласът на продуцента в 
слушалката.

По време на репортажа Нини и Кристин прегледаха 
още веднъж трите въпроса. И двете говореха тихо и кон-
центрирано. Нини º напомни, че отговорите трябва да са 
кратки. „Устройва ме идеално“ – помисли си Кристин. 

Гласът на продуцента: 
– Пет, четири, три, две…
Червената лампа на камера едно светна. Нини се обър-

на подготвена към Кристин.
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– Репортер Кристин Бюе, учудващо, но изглежда, че 
полицията не е толкова благодарна за помощта?

Кристин усети как тялото º се скова. Под бюрото ко-
ленете º трепереха неконтролируемо. Въпреки това гла-
вата, езикът и устните º водеха свой собствен живот, съв-
сем отделен от този на останалата част от тялото º.

– Правилно, Нина, но всъщност може би не е чак толко-
ва учудващо. Полицаите, с които разговарях днес на мес-
топрестъплението, се страхуваха именно от това, че пуб-
ликата ще започне да подражава на този мъж. И че рано 
или късно това може да доведе до нещо много по-лошо.

– Имаш предвид, че престъпникът може например да 
стреля по хората, които му се противопоставят?

– Точно така! Полицията моли хората при обир да за-
пазят спокойствие и само да наблюдават. Най-важното 
преди всичко е да не се загуби нечий живот. 

– Значи не си струва да се умира заради пари?
– Спокойно можем да го заявим. А ако има някой, кой-

то разполага с достатъчно пари, то това са банките и по-
щенските станции.

Нини се засмя леко. Студен, професионален смях, съв-
сем различен от нейното детинско кикотене.  

– Благодаря ти, Кристин, продължаваме нататък. – Тя 
заличи усмивката си и стана сериозна. – А сега към раз-
витието в Близкия изток. 

5
Кристин заключи вратата в антрето и затърси пип-

нешком ключа за осветлението. Чувстваше се така, сякаш 
се прибира в студена, празна музейна зала. Всяка вечер 
трябваше да направи една обиколка из апартамента, пре-
минавайки от стая в стая, за да включи светлините (въ-
преки че бе достатъчно светло) и да изпълни стаите със 
своето присъствие. 
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По-рано, когато Маркюс живееше при нея, той често 
извикваше нещо романтично, щом тя захлопнеше врата-
та, прибирайки се. Бяха изминали два месеца, откакто 
скъсаха. Въпреки че до голяма степен бе доволна, че е 
излязъл от живота º, все пак º липсваха неговите привет-
ствени викове. 

Закачи чантата и тънкото си яке и влезе във всекиднев-
ната. Едната стена бе покрита с книги, другата – с евтини 
(но оригинални) графики. Солидният диван беше от кожа. 
Изглеждаше скъп, но всъщност бе закупен от ИКЕА.

Дръпна завесите и запали три блок свещи. В спалня-
та свали блузата си и стягащия сутиен и облече една от 
тениските на Маркюс (I’M WITH SEXY). Леглото стое-
ше неоправено. Горният чаршаф бе захвърлен на топка в 
края. В матрака имаше вдлъбнатина там, където тя леже-
ше обикновено. На нощното шкафче лежеше евтино изда-
ние на „Госпожица Смила“, което Кристин четеше за пети 
път. Плакатът на стената над леглото изобразяваше един 
гол мускулест мъж в гръб. Маркюс мразеше тази снимка.

Открехна прозореца на спалнята. От парка „Бирке-
люнен“ се чуваха лай на кучета и детски викове. В по-
чивните си дни тя обичаше да ходи там, взимайки една 
кошница със сандвич, вино и транзистора. Живееше 
в „Грюнерльока“ от четири години. В този квартал се 
чувстваше у дома си. Беше малко в стил „Гринуич вили-
дж“, имаше по нещо и от Карачи и Осло. Известно вре-
ме остана да наблюдава как едно семейство пече на грил 
наденички и котлети по средата на парка. Миризмата на 
обгорено достигна чак до нея.

В домашния офис (всъщност една миниатюрна детска 
стая) включи компютъра си и провери дали няма нови 
имейли. Нищо. През последните месеци си разменяше 
електронни писма с един чудак от Окснард, Калифорния. 

В кухнята си направи чай в голяма порцеланова чаша. 
Беше декорирала стаята самa с керамични плочки над 
кухненския плот и около шкафовете. На едната ниска 
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стена, зад вратата, бе закачила четири дървени кошчета 
за боклук, боядисани в розово. Смяташе, че са декора-
тивни. Маркюс я бе нарекъл екологичен фундаменталист. 
Той твърдеше, че е безсмислено в „Грюнерльока“ да се 
сортира боклук. Така или иначе накрая целият сортиран 
боклук се изсипваше в един и същ огромен контейнер в 
задния двор. Той не разбираше. Смисълът беше в това, че 
стана на нейното.

Тя занесе препълнената чаена чаша във всекидневна-
та, балансирайки. В етажерката за компактдискове наме-
ри един на Джоан Байз, сложи слушалките си и увеличи 
силата на звука. Облегна се във фотьойла и затвори очи. 
Изведнъж се сети за Маркюс. Той обичаше да седи точно 
в този фотьойл. С босите си крака върху масата. Може 
би с ръкопис в скута. Енквист. О‘Нийл. И с брендито със 
сода на една ръка разстояние от него. По погледа му мо-
жеше да разбере колко е пил. И дали я желае. А той вина-
ги я желаеше. Веднъж в заведението „Тострюпшелерн“, 
сред глъчката и смеховете, дочу да го наричат Маркюс 
Прелъстителя.

Маркюс беше глупак, но чаровен глупак.
Всичко между тях бе започнало една вечер, когато се 

срещнаха в ресторанта на хотел „Континентал“, за да 
му направи портретно интервю за съботното издание на 
„Дагбладе“. Той бе омагьосал театралните критици и пуб-
ликата със своето дръзко тълкуване на „Пер Гюнт“.

Беше задала въпросите си, а Маркюс бе отговорил на 
тях и през цялото време я гледаше право в очите. Худож-
никът вече бе приключил с портрета и си бе заминал, а 
когато въпросите също привършиха, Маркюс я покани в 
дома си на по чаша вино. Изумена, тя се чу как благодари 
за поканата и се съгласява. 

Все още не схващаше какво се случи с нея в онази 
нощ. Дали не беше сложил нещо във виното º?

Изминаха няколко седмици, преди колегите º да наду-
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шат аферата. И още два дни, преди папарашкото списа-
ние „Виж и чуй“ да се включи.

Бяха заедно в продължение на почти една година. 
Беше повече връзка, отколкото съжителство. Романтични 
кадифени вечери с червено вино и музика, шумни компа-
нии с известните личности на Осло, игриви нощи и неде-
ли в леглото. Но на нея º липсваше ежедневието. Просто 
да са заедно, без да правят нищо. Маркюс никога не раз-
бра това. Той беше авантюристичен маниак. Неуморен. 
Ангажиран със себе си. Нови компании, нови хора. Нови 
завоевания. 

Зачуди се защо винаги си падаше по идиоти. 

Сръбна от чая и свали слушалките. В апартамента бе 
тихо. След като хазяинът смени дограмата, колите навън 
едва се чуваха. Разлисти разсеяно списанието „Нюзуик“, 
което беше върху холната маса. Малко преди 22 часа 
включи телевизора и изгледа новинарската емисия. Ней-
ният репортаж бе слязъл от първо на четвърто място.

След това разтреби всекидневната. Беше º скучно. 
Можеше да вземе един хладък душ, да пропълзи в леглото 
и да прочете една-две глави от книгата.

Запали свещта в банята, съблече тениската и я хвърли 
в коша за пране.

С уморено изражение се огледа в огледалото. Всеки 
ден очакваше гладките места около ъгълчетата на устата 
и очите º да се превърнат в бръчки. Наведе се плътно до 
огледалото, присви очи и прошепна: „И днес не, момиче-
то ми“. Отвори вратичката на огледалото и извади блис-
тера с противозачатъчни. С въздишка счупи едно хапче… 
След Маркюс дори не бе целувала мъж. Е, поне знам кога 
ще ми дойде цикълът…

В шкафа под мивката, зад хавлиените кърпи, откри са-
пун, който разопакова и остави върху малката етажерка 
в душ кабината.

Едва когато разкопча колана си, си спомни за писмо-
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то, което бе набутала в джоба на полата си преди обед. 
Господи, Кристин, наченки на Алцхаймер? Тя потърси в 
джоба, извади листа и го разгъна.

Два реда. Никакъв подпис.
Печатните букви бяха дребни, неравни, написани на 

ръка с такава сила, като че ли пишещият бе опитал да ги 
издълбае върху подложката под хартията:

АКО ТИ НЕ ПОВЯРВАТ И НЕ ПОСЛУШАТ ГЛАСА 
НА ПЪРВАТА ЛИЧБА, ТЕ ЩЕ ПОВЯРВАТ НА ГЛАСА 

НА ВТОРАТА ЛИЧБА.

УНА

Най-силна болка изпитваше в китката. Когато лягаше 
настрани, с ръка, изпъната назад, веригата я стягаше при 
всяко нейно движение. Беше º излязла рана там, където 
белезниците º убиваха. От двете страни ръката º се бе 
подула и беше станала синьо-зелена. Кръвта º туптеше 
във възглавничките на пръстите. 

Матракът беше корав, липсваше º възглавница, но не 
смееше да попита за такава. Когато той влезеше в стаята, 
носейки º храна или за да я снима, тя се правеше на неви-
дима. Засега не я беше докосвал.

Засега.
Даде º гърне, което взимаше безмълвно всеки път, ко-

гато тя го използваше.
На стената, до матракa, почти до самия под, имаше 

звънче. Не го бе натискала. Вероятно беше там, за да 
може да го повика, ако иска нещо от него.

Не искаше нищо от него.
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Беше º взел часовника. Минутите и часовете се пре-
плитаха без всякакъв смисъл. Спеше много. И се молеше.

По принцип не бе особено религиозна. Спря да чете 
вечерната си молитва, когато беше на десет. Стана орга-
нист, защото светът беше пълен с красива музика и защо-
то очите º се насълзяваха при звука на църковния орган.

Въпреки това проповедите, псалмите, неделите в църк-
вата и общуването с хора от енорията възродиха у нея 
вярата от детството. Преди няколко години започна пак 
да чете вечерната молитва.

Все още не я бе докосвал. Но щеше да дойде и този 
момент. Знаеше, че ще дойде.

Представяше си болката, отвращението, унижението. 
Опитваше се да мисли за нещо друго, но през цялото вре-
ме картините в главата º се връщаха: неговото лице, плът-
но наведено над нейното и потънало в пот. Светлосините 
му очи. Устните му. Езикът. Членът му, който я пронизва; 
едно нажежено желязо, което я разкъсва, докато не оста-
не нищо друго, освен една изгоряла дупка от остатъци от 
месо и унижение.

Мразеше го.
Преди съвсем откровено можеше да твърди, че не е 

способна да мрази друг човек. Мислеше си, че у нея има 
само обич.

Грешала е.
Мразеше го.
Мразеше, мразеше, мразеше.

Не знаеше дали е ден, или нощ. Нямаше никакво зна-
чение. Спеше един-два часа и след това известно време 
стоеше будна. Така минаваше времето.

Наум си преговаряше произведенията за орган, кои-
то бе научила. Беше добра терапия. Представяше си ма-
нуалите, ред по ред, с белите и черните клавиши. Усеща-
ше лекото противодействие на клавишите, потъването на 
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педалите при натиск. Чуваше как звукът от тръбите на ор-
гана изпълва пространството в църквата; как басът кара 
дървените пейки да вибрират, а заради някои от акордите 
почти я заболяваха ушите.

Често плачеше. Тогава обръщаше гръб на огледалото. 
Представяше си, че той стои зад него и я наблюдава. Не 
искаше той да вижда лицето º, докато плаче.

– Толкова си сладка, когато спиш – каза той.
Тя отвори очи. Той стоеше разкрачен над матрака. В 

ръката си държеше видеокамерата.
Сега ще се случи!
– Снимах те – каза той. – Докато спеше.
Тя не отговори.
Той продължи тихо: 
– Ти си специална, знаеш ли?
Не знаеше.
– Номер пет – добави той. – Моето щастливо число. 

Числото пет е център на всеки цикъл, знаеше ли?
Не знаеше.
– Не си ли гладна? – попита. – Не ядеш почти нищo.
– Не съм гладна. 
– Страх ли те е?
Въпросът събуди у нея желанието да избухне в плач. 

Но тя се окопити. 
– Да – отговори с тънък глас.
– Страх те е от мен?
– Да.
Той се поколеба. 
– Никой не те е обявил за издирване.
– Вероятно…
– Просто ме учуди.
– Хазяите ми ги няма. Родителите ми живеят в Дания. 

Свещеникът е в отпуск. Другите в църквата не обръщат 
внимание къде съм или кога репетирам. Няма да свиря 
преди събота. На сватба.
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Тя изхълца уплашено. Като че ли каза твърде много. 
Досега не му бе говорила толкова неща.

– Разбирам.
Погледна го, опита се да прочете нещо в погледа му. 

Събота… Ще бъде ли жива в събота? Ще бъде ли мъртва, 
удушена, намушкана с нож, застреляна? И погребана на-
вън в градината?

Или ще лежи тук, на матрака, завързана, в събота и в 
следващата събота, и по-следващата…

Той придърпа стола до матрака. 
– Разкажи ми за себе си – помоли я.
– За… мен? Какво имаш предвид?
– Искам да знам коя си. Душевно.
– Няма какво толкова да се каже…
– Какво си мислиш? Какво чувстваш? Коя си? Искам 

да знам всичко за теб. Всичко!
– Не мисля…
– Разказвай!
И тя започна да разказва. 

… КРЪВ НА ЗЕМЯТА

1
Кристин отдавна бе забравила и за писмото, и за видео-

касетата, докато не получи втория плик. 
Беше през един дъждовен четвъртък. Един сив ден, 

който я караше да си мечтае за какао и препечени филий-
ки. Облачната покривка се бе спуснала ниско над хълмо-
вете около града. През по-голямата част от нощта бе гър-
мяло, а на зазоряване се бе изсипал порой, но преди обед 
лошото време си взе почивка. Като че ли се бе изморило 
след среднощното дивеене и бе решило да запази силите 
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си, за да може да продължи.
Когато се върна задъхана от часа по аеробика, пли-

кът беше в пощенската кутия. Беше същият тип плик като 
предния. Голям, кафеникавожълт, подплатен. Името º бе 
написано с червен маркер.

Стоеше и гледаше втренчено, чудейки се защо сърцето 
º препуска така ожесточено.

Този път първо прочете писмото:

АКО ЛИ НЕ ПОВЯРВАТ И НА ДВЕТЕ ТИЯ ЛИЧБИ 
И НЕ ПОСЛУШАТ ГЛАСА ТИ, ВЗЕМИ ВОДА ОТ 

РЕКАТА И Я ИЗЛЕЙ НА ЗЕМЯТА; И ВОДАТА, ВЗЕТА 
ОТ РЕКАТА, ЩЕ СТАНЕ КРЪВ НА ЗЕМЯТА. 

Последните три думи бяха написани в червено. „Евтин 
ефект“ – помисли си Кристин. И потръпна.

Мушна чантата си под бюрото и закачи палтото си. В 
редакцията Скауг се бе потопил в един куп телефаксове. 
Тя взе касетата и отиде при него.

– Скауг… Отново получих писмо – каза тихо.
Скауг вдигна объркан поглед.
– Какво каза?
– Писмо! Пак получих писмо!
– Писмо? Та това е толкова хубаво за теб, Кристин! На-

истина! Наистина го мисля, прекрасно! Писмо! Боже мой!
– Не се шегувай! – Подаде му писмото. – Едно… тако-

ва писмо.
– Едно такова писмо? – Той хвърли бърз поглед на 

писмото, сбърчи чело и прочете още веднъж. – Какво е 
това? Някой, който иска да те направи религиозна ли?

– Не мисля.
– Да не е новата кампания на Кръвната банка за наби-

ране на доброволци?
– Скауг, не е смешно!
– Сори, сори! Е, какво означава това?
– Нова касета.



45

– Касета?
– Не помниш ли странната видеокасета, която получих 

в понеделник? Сега ми изпратиха още една.
– Така ли?
– Още не съм… я гледала. 
Искаше да каже „не искам да я гледам сама“, но не раз-

бираше какво точно я плаши толкова.
– Тогава нека да я погледнем – предложи Скауг. Засмя 

се и потърка ръце. – Може да е някое сочно порно. С де-
путати от Стуртинга*. – Хвърли бърз поглед към Крис-
тин, хилейки се, но след това се осъзна. – Уупс! Сори, 
млада госпожице, bad taste**, сори!

Първият кадър бе приближен, страшно неразбираем, 
докато снимащият не отдалечи камерата и Кристин не ос-
ъзна, че това са очертанията на верига. Беше закрепена 
за стената. Обективът на камерата проследи веригата от-
близо чак докато не се появи… Кристин хлъцна… Ръка.

– Мамка му – измърмори Скауг.
Следващият кадър беше в общ план. Празна стая. На 

един матрак лежеше жена. Беше облечена в бяла нощни-
ца. Ръката º бе прикована за стената. 

– О, господи! – прошепна Кристин. – Това е същата 
жена.

– Същата жена?
– От първото видео!
Първоначално жената изглеждаше като умряла. Леже-

ше с полузатворени очи и отворена уста. След това едва 
завъртя глава и погледна към оператора. Погледът º беше 
мътен, равнодушен. Като че ли беше упоена.

Скауг подсвирна. 
– Мисля – започна той и сложи ръка на рамото на 

Кристин, – мисля, че е крайно време да те повишим.

* Storting (норв.) – норвежкият парламент. Б. пр.

** Лош вкус (англ.). Б. пр. 


