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1.

Единбург
Туристът мразеше оръжията. Въпреки че обикаляше
по целия свят под прикритието на автор на хотелски рецензии, за да помага на непознати хора да сложат край на
живота си, след като бяха заявили желанието си за това и
бяха платили съответната такса в строго секретния сайт,
за който работеше като екзекутор на самоубийци, той никога не успя да свикне с тях. Оръжията му се струваха
отблъскващи и също толкова опасни за притежателя си,
колкото за жертвата. Освен това бяха свързани с твърде
много усложнения, тъй като непрекъснато му се налагаше
да пътува със самолети и никога не носеше нещо повече от
ръчния си багаж. Стараеше се да оставя минимални следи от посещенията си – не толкова от боязън от органите
на реда (отдавна се беше убедил, че органите на реда очевидно имат по-важна работа, отколкото да се занимават с
него), колкото от някакво дълбоко вродено или прекомерно развито усещане, което по същността си беше почти
екологично: струваше му се правилно всичко след него да
остане възможно най-близо до вида, в който го беше открил. (Разбира се, туристът се отнасяше с искрена неприязън и към защитниците на природата – нямаше друг избор, след като оставяше гигантския въглероден отпечатък
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на професионалист, който изминава по няколко хиляди
километра седмично с граждански полети.) В този смисъл
дори не можеше да си представи с какви неприятности
щеше да е свързано евентуалното снабдяване с оръжие на
всяко място, където пристигаше, за да изпълни поръчка.
Неприятностите, свързани с професията на рецензент на
хотели, която му служеше за алиби – самотен и скучен
живот в чужди стаи; съсипано здраве от непрекъснатото
пътуване и часовата разлика, – му бяха предостатъчни.
Затова се налагаше да импровизира.
Той седна на банкета и се облегна на ниската бетонна
стена на прелеза, с гръб към магистралата, която минаваше на шест-седем метра под него. Беше пристигнал тук с
междуградски автобус преди няколко часа, беше слязъл
на единствената спирка в най-близкото градче и беше дошъл пеша по третокласното шосе, по което дупките изглеждаха повече от здравите места. По пътя се размина
само с три автомобила и една каруца, в която бе впрегнат
кон. Конят изглеждаше уморен и отчаян от живота, а по
клепачите и ноздрите му бяха накацали мухи, които дори
не се опитваше да прогони. Откакто туристът беше застанал на прелеза над магистралата, по шосето не бе минала
нито една кола, но той се огледа за всеки случай. И в двете
посоки не се виждаше нищо друго освен здрач, който бързо се сгъстяваше.
За разлика от третокласното шосе, магистралата беше
доста натоварена. Имаше шест ленти, по три във всяка посока, разделени с метална мантинела. Движението беше
по-интензивно в едната посока – седнал по този начин,
туристът виждаше на няколко километра в обратната
посока и трите ленти изглеждаха като три почти непрекъснати бели потока от светлините на фаровете. Седеше
с лице към столицата на неголямата адриатическа държава, в която бе останал необичайно дълго след последната
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си поръчка да напише рецензия за туристическия сайт (а
в другия сайт дори не беше влизал от месеци насам), и с
гръб към отвратително презастроения морски курорт,
където се намираше хотелът – обект на въпросната рецензия. Движението от морския курорт към столицата
беше значително по-рехаво – трите ленти изглеждаха все
по-тъмни, нашарени със спорадичните яркочервени светлини на стоповете. Беше петък. Никой не се прибира от
морски курорт в петък вечерта. Натовареното движение
от столицата към курорта се обясняваше с потока от хора,
които планираха да прекарат уикенда в него. Част от тях
дори щяха да отседнат в хотела, за който туристът така и
не беше написал рецензия, след като беше обяснил на управителя на хотела, че не може да напише нищо хубаво за
него, а управителят на хотела го беше посъветвал да не се
държи като курва и да си помисли много добре, преди да
направи каквото и да било.
И туристът наистина си помисли. Помисли си в продължение на няколко дни, през които пътуваше от столицата до морския курорт и обратно с кола под наем, като
паркираше на известно разстояние от хотела и го наблюдаваше. След като установи в колко часа всяка вечер управителят на хотела си тръгваше от работа, качваше се в
ненужно мощната си германска кола и се отправяше с ненужно висока скорост към столицата, туристът се прибра,
отвори лаптопа си и с помощта на стандартната програма за географски карти направи едно просто изчисление.
Беше забелязал надлеза на третокласното шосе, докато
минаваше под него на връщане от курорта, и си спомни
за нещо, което беше забелязал по новините.
Затова сега си погледна часовника, извъртя се и застана на колене до ниската бетонна стена на прелеза, с лице
към трите ленти на магистралата, водещи от курорта към
столицата. Подпря се с лакти на ръба на стената и започ9

на да наблюдава движението с малкия бинокъл, който си
беше купил по-рано през деня. Носеше кожени ръкавици, макар че това надали беше нужно. До краката му бе
оставен един камък с неправилна форма и остри ръбове,
голям горе-долу колкото топка за боулинг, който туристът
бе намерил в канавката на третокласното шосе на няколкостотин метра оттук и беше пренесъл в раницата си, така
че да не предизвика излишно внимание от страна на водачите на трите автомобила и каруцата с депресирания кон.
Беше предположил, че управителят на хотела ще кара
в най-лявата лента на магистралата, и се оказа прав. След
като проследи няколко автомобила, които не бяха неговите, туристът разпозна марката и модела и дори успя да
види с бинокъла си последната цифра от регистрационния
номер на колата, който беше запомнил. Колата се приближаваше с около сто и петдесет километра в час. Туристът
остави бинокъла, наведе се, вдигна камъка с две ръце и го
подпря на ръба на стената. Беше сигурен, че шофьорите на
автомобилите по магистралата не го виждат – курортът
беше разположен на запад от столицата, така че силуетът
на туриста не се очертаваше на фона на все по-тъмното
небе на изток. Единствената неизвестна величина беше
дали управителят на хотела няма да реши да смени лентата – туристът беше сигурен, че в такъв случай нямаше
да успее да се премести навреме, преди колата да мине под
надлеза. Разбира се, тогава просто щеше да се наложи да
дойде отново на следващата вечер.
Не се наложи.
Второто изчисление, което направи на лаптопа си в
малката къща за гости в столицата, беше малко по-сложно, но все пак не беше висша математика. С помощта на
хронометъра в телефона си беше засякъл времето, за което достигаха до земята малките камъчета, които пускаше
от прозореца на стаята си на горния етаж. (А знаеше, че
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противно на интуитивното му усещане, по-тежките предмети падат със същата скорост.) Докато стоеше на прелеза
и чакаше автомобила на управителя на хотела, беше проследил и достатъчно други коли, за да свикне с темпото на
приближаването им и да запомни един ориентир – боядисан в бяло километричен камък на около петдесет метра
от прелеза, който сякаш светеше в полумрака.
В момента, в който автомобилът на управителя на хотела достигна километричния знак, туристът бутна камъка от ръба на стената.
Не видя какво точно стана, но когато колата изхвърча
от другата страна под прелеза, вече не се движеше в същата лента, а по диагонал надясно през магистралата, като
същевременно поднасяше наляво. Около една секунда
по-късно инерцията преодоля силата на земното притегляне, която притискаше широката ниска кола към платното, автомобилът се преобърна веднъж през лявата си
страна и изхвърча на впечатляваща височина във въздуха, като продължаваше да се върти. Туристът беше гледал
документален филм, в който режисьорът на каскадите в
последния филм за приключенията на един таен агент
разказваше колко е трудно да накараш подобна кола да се
превърти повече от три пъти, без да използваш допълнителни реактивни заряди, монтирани под шасито. Сега си
помисли, че режисьорът на каскадите явно се беше опит
вал да си придаде допълнителна важност, защото пред
очите му колата на управителя на хотела се превъртя общо
шест пъти, прескочи банкета и дълбоката бетонна канавка от дясната страна на магистралата и продължи да се
търкаля през пустеещото поле, като междувременно приличаше все по-малко на кола и все повече на нещо много
смачкано. Когато най-сетне спря, малкото автомобили от
неговата страна на магистралата бяха спрели и от тях изскачаха превъзбудени граждани, а повечето коли от дру11

гата страна на магистралата намаляваха скоростта си, за
да видят какво става. Туристът се надяваше любопитството им да не предизвика още, макар и по-леки, катастрофи.
Ако се беше надявал на взрив, остана разочарован.
Той почака още няколко минути, за да се стъмни съвсем. Вече дори с бинокъла си не виждаше какво се случва
около смачканата кола, но беше съвсем ясно, че ще трябва
да пристигнат спасителни екипи с металорежещи машини, за да извадят от автомобила това, което беше останало
от управителя на хотела.
Туристът потръпна. Беше ужасяващо лесно да се направи. Сега сигурно щеше да развие и фобия от пътуване
с коли, освен от летене. Той сви рамене, изправи се, свали
ръкавиците си и закрачи обратно към автобусната спирка
в малкото градче.
Двамата бяха наели апартамента в Единбург за един
месец. Туристът не можеше да повярва, че някой ще поиска доброволно да прекара един месец с него където и да
е, но новата му приятелка беше категорична, че няма никакъв смисъл да се ходи някъде за по-кратко време. Още
в началото на връзката им, когато тя влезе в неговата стая
в нейната къща за гости, където туристът беше отседнал,
той бе установил, че не може да спори с нея. Летяха до
Манчестър (полетът премина изненадващо добре), продължиха с влак до Единбург и когато излязоха от подлеза
на гарата и видяха отвесната скала с внушителния замък,
издигаща се право над главната улица, големите сини очи
на приятелката му станаха още по-големи и кръгли и останаха такива през по-голямата част от първия ден, а туристът почти не се поколеба, преди да се усмихне.
Апартаментът сякаш беше предназначен за хобити:
беше разположен частично под земята в края на една тиха
уличка недалеч от централната част на града и всичко в
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него изглеждаше по-малко от общоприетото, с изключение на хладилника. Приятелката му организира поход
до най-близкия универсален магазин, за да го напълнят
с храна. Туристът не можеше да си спомни последния
път, когато беше влизал в универсален магазин, за да си
купи храна. Заселиха се в апартамента, спяха до късно и
приятелката му се разхождаше по бельо до хладилника
и обратно, за да им приготвя импровизирани, абсурдни
закуски по всяко време на денонощието. Правеха любов
непрекъснато, без да се пазят. Имаха негласна уговорка
според която, ако някой се събудеше през нощта (това
обикновено беше той), беше длъжен да събуди другия, за
да правят любов отново, преди да заспят. Правеха любов
и на сутринта, след като се събудят. В края на първата седмица туристът написа рецензия за апартамента под наем
(приказка за семейство лисици в стила на класическите
англоезични детски писатели от миналия век) и я изпрати
на туристическия сайт, за който работеше като автор на
рецензии за хотели, но с изключение на това не изпитваше никакво желание да работи или да пътува. Желанието
на приятелката му да поглъща живота, без да го анализира, беше заразително. Спеше добре. Сутрин пиеше кафе с
мляко. Продължаваше да се събужда в необичайни часове, но поне не беше облян в студена пот и сърцебиенето
му затихваше за няколко минути, след като внимателно я
прегърнеше, като преди това още по-внимателно отместваше разбърканата ѝ смолисточерна коса от възглавницата пред лицето си, за да не го гъделичка по носа.
Приятелката му имаше доста еклектичен и ексцентричен вкус по отношение на забележителностите, които
желаеше да разгледа, не търпеше възражения и туристът
дори не се опитваше да ѝ възразява. Приготвяха си сандвичи и отиваха да посетят малката бронзова статуя на
шотландския териер, който беше продължил да идва на
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гроба на господаря си четиринайсет години след смъртта
му, преди на свой ред да бъде погребан до него. Влязоха в
нещо средно между фабрика, музей и търговски център за
шотландско каре, туристът избра син шал за приятелката
си и докато се опитваше да се ориентира къде е касата,
на която трябваше да го плати, двамата неволно излязоха
обратно на улицата, без да са го платили, и с кикотене избягаха по стръмната павирана улица. Изкачиха се до каменния трон на върха на миниатюрната планина, която се
издигаше направо сред града. Отидоха с кораб до някакво
островче, а на връщане приятелката му купи хляб от бакалията на пристанището и го научи как да подхвърля къшеи зад кърмата на кораба, така че чайките, които летяха
след него, да ги улавят във въздуха.
Понякога му се искаше да ѝ разкаже всичко за себе си,
но така и не го направи.
Приятелката му беше чувала за някаква специализирана книжарница за приказки в Единбург (приятелката
му някак си винаги беше чувала за такива неща) и двамата
обикаляха цял ден, докато я намерят. Вътре имаше кафене
и туристът седна да прочете няколко международни вестника, докато тя се зарови в книжарницата. Разбира се, във
вестниците не пишеше нищо за каквото и да било, което
да има отношение към собствения му живот. Двамата излязоха от къщата, хванати за ръка.
Туристът се поколеба, примигна и забави крачка, когато изведнъж си спомни къде се намира. Беше идвал тук,
точно на това място, точно под тази ниска каменна арка,
позеленяла от влагата, откъдето онзи площад се виждаше
ето така, а улицата правеше завой нагоре към замъка ето
така. Приятелката му се обърна към него и широката ѝ усмивка стана нерешителна, а блясъкът в очите ѝ се смени
отначало с въпрос, а после с тревога. Туристът пусна ръката ѝ, за да се подпре на коленете си. Каза ѝ, че веднага ще
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се оправи. Помоли я да се върне в кафенето, за да провери
дали не е забравил нещо там.
Но не беше забравил нищо, по дяволите.
Момчето мразеше да пътува. Ставаше му лошо от завоите, когато бяха с автобус. (Нямаха кола, но момчето
изобщо не се съмняваше, че ще му стане лошо и в кола, ако
му се отдаде тази възможност.) Страхуваше се до смърт от
самолетите. (След единствения полет в живота му с древен съветски самолет с перки, който беше голям колкото не много голям автобус, тресеше се и миришеше също
толкова лошо.) Хотелските стаи му харесваха, но баща му
хъркаше толкова силно, че момчето и майка му бяха принудени да прибягват до различни тактически хитрости –
например двамата си лягаха с един час по-рано, за да поспят поне няколко часа, преди животинското ръмжене да
събуди момчето за поредната нощ, която щеше да прекара
загледано в тавана на стаята и потънало в мрачни мисли.
(Когато си бяха вкъщи, спяха в различни стаи.) Но найвече мразеше безпомощното чувство, че не знае къде се
намира.
И сега се беше изгубило в Единбург около десет минути след като беше излязло от хотела им.
Всичко беше започнало сравнително безобидно: след
обяда родителите му изведнъж бяха обхванати от съмнително желание за сън и подозрителна готовност да му
разрешат да не се присъедини към семейната следобедна
дрямка. Момчето и друг път беше попадало в подобни неловки ситуации и вече знаеше, че няма смисъл да задава
въпроси, да спори или да предлага алтернативни начини
за прекарване на времето. Родителите му първо отклоняваха всичко това с непознати, лукави усмивки и споглеждания помежду си, а след това започваха да се ядосват. Във
всеки случай, предпочиташе да бъдат в това необяснимо
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сънливо настроение, отколкото да си крещят и да блъскат вратите през нощта, докато момчето лежи в стаята си
и здраво стиска очи. Две седмици преди изненадващо да
отидат на екскурзия в Единбург, баща му не се беше прибрал вкъщи през цялата нощ и през следващите няколко
дни майка му ходеше като призрак, а двамата изобщо не
си говореха помежду си, но за сметка на това бяха подчертано, влудяващо мили с него самия. Момчето предполагаше, че внезапният им интерес към фестивала на изкуството в Единбург е някакъв опит да се сдобрят и май всичко
вървеше както трябва.
Беше излязло от хотела и се беше изкачило по тясната
уличка, която водеше нагоре към голямата улица. Винаги
минаваха по този път, когато излизаха заедно. Планът му
беше да извърви известно разстояние нагоре по улицата
(в Единбург явно всички улици водеха или нагоре, или
надолу), а след това да се обърне и да се върне по същия
път. Момчето имаше часовник с анимационен герой на
циферблата и смяташе да изпълни тази част от плана за
десет минути. След това възнамеряваше да повтори същото упражнение, но надолу по голямата улица и обратно
нагоре, в рамките на още десет минути. Смяташе, че след
двайсет минути вече ще може да се върне в хотела по малката уличка, която водеше надолу към него.
Но десет минути по-късно нямаше никаква представа
къде се намира. Отиде донякъде и се върна, но малката
уличка му се стори непозната и когато за проба се спусна
донякъде по нея, изобщо не стигна до техния хотел и с тих
ужас осъзна, че не е същата. Върна се обратно на главната
улица и започна да обикаля напред-назад, за да я намери,
но не беше запомнило никакъв ориентир, а в същото време
по главната улица явно минаваха всичките петстотин хиляди посетители на фестивала на изкуството, които според пътеводителя на баща му се очакваше да пристигнат в
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