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Септемврийското утро бе необичайно спокойно. Въздухът 
бе напълно неподвижен, какъвто сигурно е във вътрешността 
на потапяща се подводница: двигателите са изключени, за да 
не може врагът да засече шума, и дори вибрации не разтърсват 
метала. Целият пейзаж бе застинал в безмерно спокойствие – 
пълен, оглушителен покой. Това бе затишие пред буря, дълбо-
ко и непредвидимо като океана.
Лятото бе изтекло кротко и странно унило, безводието бавно 

изцеждаше живота от тревата и дърветата. Сега листата вече 
жълтееха и безшумно капеха от клоните на кленовете и буко-
вете наоколо. С бързи крачки настъпваше живописна есен.
Дейв Гърни бе застанал пред френските прозорци в кухня-

та, загледан към градината и окосената ливада, които отделяха 
солидната му провинциална къща от обраслото с висока тре-
ва пасище. Отвъд него се виждаха старата червена плевня и 
езерото. Чувстваше някакво неясно безпокойство, не можеше 
да си събере мислите. Вниманието му се раздвояваше между 
лехата с аспержи в дъното на зеленчуковата градина и малкия 
жълт булдозер до плевнята. Отпи от кафето си, което бързо 
изстиваше в хладното сухо утро.
Да ториш или да не ториш – това бе въпросът, когато става-

ше дума за аспержи. Е, или поне това бе първият въпрос. Ако 
отговорът бе „да“, веднага изникваше втори: насипен тор ли да 
използва, или от пакетирания в малки разфасовки? Както бе 
разбрал от множеството сайтове, в които бе проверил според 
инструкциите на Мадлин, именно видът на изкуствения тор бе 
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ключът към успеха с аспержите. Не му стана ясно обаче дали е 
необходимо отново да подхранва растенията, след като вече го 
бе правил веднъж през пролетта.
През двете години, които бяха прекарали в Кетскилс, той се 

бе опитал да се потопи в тези домакинско-градинарски дей-
ности. За разлика от Мадлин обаче, не проявяваше особен ен-
тусиазъм. Същевременно и малкото усилия, които влагаше, се 
опорочаваха от непрекъснатото разкаяние заради покупката. 
Не съжаляваше, че е купил голямата къща, разположена на-
сред петдесет акра живописна земя; тъкмо обратното, все още 
я смяташе за добра инвестиция. Проблемът бе, че действията 
му бяха резултат от решението му да промени изцяло живота 
си. Напуснал бе нюйоркската полиция и се бе пенсионирал, 
макар да бе само на четирийсет и шест години. Онова, което 
всъщност го притесняваше и не му даваше мира, бе въпросът 
дали не е прибързал, когато смени значката си на детектив 
първи клас с градинарските пособия на бъдещ земеделски сто-
панин...
Имаше немалко злокобни знаци, които подсказваха именно 

това. Първо, след като се преместиха в новия си пасторален 
рай, той бе получил тик – левият му клепач понякога неконтро-
лируемо потрепваше. Освен това след петнайсет години въз-
държание отново бе започнал да пуши, макар и само от време 
на време. Този факт будеше у него раздразнение, а у Мадлин 
– притеснение. И да не забравяме, разбира се, най-сериозния 
проблем – миналата есен, едва година след така нареченото си 
„пенсиониране“, той се бе замесил в ужасния случай с убий-
ството на Мелъри.
Едва бе оцелял тогава, а на всичкото отгоре по време на 

разследването бе застрашил и Мадлин. Близостта на смъртта 
му бе донесла временно прозрение, което го бе накарало да 
се посвети изцяло на радостите на новия им живот на село. 
Това обаче не бе продължило дълго. Този род прозрения бяха 
малко странни: ясната представа за начина, по който трябва 
да живееш, започва да се размива. Особено ако не си я при-
помняш всеки ден. Мигът на щастие и покой си беше точно 
това – един миг. Ако не успееш да се потопиш в него, той се 
разсейва, стопява се и се превръща в призрак. Става неясен 
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като спомен за нещо отминало, за образ, появил се за кратко в 
съня ти, неуловим и далечен.
За свое съжаление обаче Гърни бе открил, че осъзнаването 

на този процес по никакъв начин не му помага да разреши про-
блема. В ръката му не се бе появила магическа пръчка, с която 
да махне и да спре случващото се... И така усилията му се из-
черпваха с тези половинчати опити да се впише в пасторалната 
среда и провинциалния начин на живот. Заради това си отно-
шение той и жена му не бяха в хармония. Освен това го караше 
да се пита дали човек е в състояние да се промени наистина... 
И което бе по-важно, дали той самият можеше да се промени. 
Имаше някои мрачни моменти, в които се чувстваше напълно 
обезсърчен заради артритоподобната закостенялост в начина 
му на мислене – и дори в начина, по който живееше. 
Ситуацията с булдозера бе добър пример за това. Беше купил 

малката машина на старо преди шест месеца, като обясни на 
Мадлин, че им трябва точно такава за петдесетте им акра гори 
и ливади и шестстотинте метра прашен черен път. Той лично 
възприемаше булдозера като нещо полезно и хубаво, мислеше 
с него да оформи зелените площи, да поддържа имота. Мадлин 
обаче не виждаше така нещата. От самото начало тя гледаше на 
новата им придобивка не като израз на желанието му да се пос-
вети на провинциалния начин на живот, а като на безсмислена, 
шумна, смърдяща на дизел купчина желязо. Нещо като символ 
на това, че не е щастлив, че са се преместили от големия град 
в този запуснат планински район, на маниакалния му стремеж 
към контрол, заради който искаше да оформи неприемливия 
нов свят според собствените си разбирания... дори ако това зна-
чеше да мине с булдозера отгоре му. Всъщност тя бе изразила 
раздразнението си само веднъж, и то съвсем бегло: „Защо не 
се опиташ да приемеш всичко това като дар, един съвършен 
и изключително красив дар... Защо не спреш с опитите да го 
оправиш?“
Докато стоеше пред стъклените врати и си спомняше комен-

тара ѝ и неприятното усещане от остротата на тона ѝ, зад гърба 
му се разнесе гласът ѝ и го върна в настоящето:

– Има ли някакви изгледи да се заемеш със спирачките на 
велосипеда ми преди утре сутринта?
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– Вече ти казах, че ще се заема. 
Отпи още една глътка от кафето си и се намръщи. Течността 

бе изстинала и неприятна на вкус. Хвърли поглед към стария 
стенен часовник над големия чамов бюфет. Оставаше му почти 
цял час, преди да тръгне към Олбъни за една от спорадичните 
лекции, които изнасяше в местната полицейска академия.

– Няма да е зле някой път да дойдеш с мен – заяви тя, сякаш 
идеята току-що ѝ бе хрумнала.

– Ще дойда – съгласи се той. 
Това бе обичайният начин, по който отговаряше на всяко 

нейно предложение да отидат заедно на разходка с колело из 
хълмистите обработваеми земи и горите в западната част на 
Кетскилс.
Обърна се към нея. Мадлин бе застанала на прага между 

кухнята и всекидневната, облечена в износен клин, развлечена 
тениска и опръскана с боя бейзболна шапка. При вида ѝ той 
забрави всичко и се усмихна.

– Какво? – запита малко рязко тя и наклони глава настрани.
– Нищо – отвърна ѝ кротко.
Понякога самото ѝ присъствие бе достатъчно да го очарова 

на мига и да изтрие от ума му всички заплетени и отрицателни 
мисли. Тя бе изключително създание, каквото рядко се среща: 
една много красива жена, която изобщо не се вълнува как из-
глежда. 
Мадлин пристъпи напред и застана до него. Вгледа се в пей-

зажа отвън.
– Сърните идват да ядат от храната за птици – каза тя по-

скоро развеселено, отколкото раздразнено.
Оттатък ливадата на извити като овчарски геги поставки 

имаше три хранилки за птици, често навестявани от чинки. 
В момента и трите бяха наклонени под необичайни ъгли след 
набезите на горските чифтокопитни. Докато ги гледаше, Гър-
ни осъзна, че донякъде споделя добросърдечното ѝ отношение 
към сърните и дребните поразии, които правеха. Това обаче 
бе доста странно, защото чувствата му бяха напълно различ-
ни от нейните, когато ставаше дума за грабителските похож-
дения на пълчищата катерички. Дори и в момента няколко от 
тях плячкосваха семената, които сърните не бяха успели да 
измъкнат от хранилките. Зверчетата бяха подвижни, бързи, с 
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резки агресивни движения, сякаш ги движеше мъчителен глад, 
натрапчиво желание да изядат и последната частица храна, до 
която успеят да се докопат.
Усмивката му бързо се стопи, докато ги наблюдаваше със 

смътно напрежение, което се превръщаше в автоматична реак-
ция към твърде много неща. Напрежение, което произтичаше 
от скритите пукнатини в брака му, и ги правеше по-явни. За 
Мадлин катеричките бяха очарователни, находчиви и съоб-
разителни, достойни за възхищение със своята енергичност и 
упоритост. Тя ги обичаше, точно като обичаше повечето неща 
в живота. На него, от друга страна, му се искаше да ги застреля 
до една.
Е, може би не чак да ги застреля – не и да ги убие или на-

рани. По-скоро да ги подплаши с въздушната пушка и да ги 
накара да оставят хранилките и да се върнат в гората, където 
им бе мястото. Никога не бе смятал убийството за разрешение 
на каквото и да било. Двайсет и пет години бе детектив в отдел 
„Убийства“ в Ню Йорк и бе разследвал жестоки хора в един 
жесток и изпълнен с насилие град, но така и никога не бе ва-
дил пистолета си. Всъщност почти не го бе докосвал освен на 
стрелбището по време на учения. Нямаше желание да го прави 
и сега. Причината, поради която бе постъпил в полицията и бе 
останал в системата толкова дълго, нямаше нищо общо с оръ-
жията и измамно лесното разрешение, което предлагаха.
След малко осъзна, че Мадлин го гледа с характерния си, 

едновременно любопитен и оценяващ поглед. Вероятно бе за-
белязала колко силно е стиснал зъби и бе разгадала как се за-
канва наум на катеричките. Искаше да ѝ каже нещо остроумно, 
да отбележи някак изключителната ѝ проницателност... а и да 
оправдае враждебността, която проявяваше към въпросните 
пухкави дългоопашати плъхове. Обаче телефонът звънна и го 
изпревари... Всъщност звъннаха два телефона едновременно: 
стационарната линия във всекидневната и собственият му мо-
билен телефон на плота в кухнята. Мадлин тръгна към дневна-
та. Гърни взе мобилния.


