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Джордж Милър, нощен администратор в хотел „Карлтън“, беше
издокаран, жилав дребосък с мек гръден глас на лиричен певец. Не
повиши тон, но очите му гледаха остро и гневно, когато изрече в
микрофона:

— Много съжалявам. Няма да се повтори. Веднага ще изпратя
хора.

Рязко свали слушалките, пусна ги върху щифтовете на
телефонното табло, забързано излезе иззад стъклената преграда и
нахълта с широка крачка във входното фоайе. Минаваше един, а две
трети от клиентите на „Карлтън“ бяха постоянни наематели. Три
стъпала по-надолу, в централното фоайе, лампите бяха изгасени и
нощният портиер беше приключил с раздигането.

Помещението беше безлюдно — просторно, с тъмни мебели и
хубав мек килим. Някъде в дъното тихо звучеше радио. Милър слезе
по стълбите и бързо се насочи към звука, мина през свода и се загледа
в мъжа, излегнал се върху бледозелен диван, отрупан — на пръв
поглед — с всички възглавнички в хотела. Лежеше на една страна,
замечтано премрежил очи, и слушаше радиото, на два метра от него.

— Ей, ти! — излая Милър. — Ти хотелското ченге ли си или
хотелският котарак?

Стийв Грейс бавно извърна глава и погледна администратора.
Беше върлинест мъж, около двайсет и осем годишен, с дълга черна
коса, дълбоки смълчани очи и мека извивка на устните. Посочи с
палец радиото и се усмихна.

— Крал Леопарди, Джордж. Чуй само какъв звук има тромпетът
му. Гладък като ангелско крило, момчето ми.

— Страхотно! Качи се веднага горе и го разкарай от коридора!
Стийв Грейс го изгледа изумено.
— Какво? Пак ли? Мислех, че отдавна съм напъхал птичките в

леглата.
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Той свали крака от дивана и се изправи. Беше поне една глава по-
висок от Милър.

— Да, но от осемстотин и шестнайсета твърдят обратното. От
осемстотин и шестнайсета казват, че в коридора са двама от неговите
подлоги. Бил само по жълти сатенени гащета и тромбон и заформял
джемсешън с дружките си. И една от пачаврите, които Килън настани
в осемстотин и единайсета, била с тях и се опитвала да върти бизнес.
Заеми се, Стийв, и този път гледай да е за последно.

Стийв Грейс се усмихна накриво и каза:
— Леопарди и без това не е гост на хотела. Да използвам ли

хлороформ, или да действам само с гумената палка?
Той закрачи с дългите си крака по бледозеления килим, мина под

свода, пресече централното фоайе и влезе в единствения осветен и
отворен асансьор. Затвори вратите, качи го до осмия етаж, спря рязко и
излезе в коридора.

Шумотевицата го блъсна като внезапен напор на вятър. Чак
стените трепереха. Пет-шест врати бяха отворени и от тях надничаха
разгневени наематели по пижами.

— Всичко е наред, господа — бързо каза Стийв Грейс. — Този
път наистина е за последно. Само се успокойте.

Зави зад ъгъла, където бясната музика почти го събори. Трима
мъже се бяха подредили до стената, недалеч от отворена врата, от
която струеше светлина. Средният, онзи с тромбона, беше метър и
осемдесет висок, силен и гъвкав, с тънки като пиявички мустаци.
Лицето му бе зачервено, в очите му се четеше алкохолен блясък. Беше
по шорти от жълт сатен с големи черни инициали на левия крачол.
Иначе беше гол. Тялото му бе загоряло.

Другите двама бяха по пижами, типичните полукрасиви
оркестранти, пияни, но не заляни. Единият лудешки надуваше
кларинет, а другият — тенор саксофон.

Пред тях напред-назад се кълчеше, кривеше и подскачаше като
сврака платиненоруса блондинка, която виеше ръце и вежди и така
извиваше пръстите си назад, че карминените й нокти почти докосваха
плътта на ръцете. Металната русота се полюшкваше всеотдайно в такт
с музиката. Гласът й бе гърлено чегъртане, без мелодия, фалшив като
веждите и остър като ноктите й. Носеше чехли с много високи токчета
и черен халат с дълъг лилав пояс с ресни.
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Стийв Грейс се закова на място и рязко замахна надолу с длан.
— Тихо! — кресна. — Затапете ги! Разкарайте ги и ги заровете

някъде! Представлението свърши. А сега се омитайте! Да ви няма!
Крал Леопарди отлепи тромбона от устните си и изрева:
— Фанфари за хотелското ченге!
Тримата пияници изпълниха оглушителен туш и разлюляха

стените. Момичето се изкикоти глупаво и подритна с крак. Чехълът й
излетя и уцели Стийв Грейс в гърдите. Той го сграбчи, скочи към
момичето и го хвана за китката.

— Значи сме големи непукисти, а? — усмихна се той. — Ще
започна от теб.

— Дръжте го! — изрева Леопарди. — Размажете го!
Потанцувайте по врата му!

Стийв вдигна момичето във въздуха, хвана го под мишница и
побягна с него. Носеше я с такава лекота, сякаш бе вързоп. Тя се опита
да го срита по краката, но той се изсмя и хвърли бърз поглед в една
отворена осветена стая. Под скрина се търкаляха кафяви мъжки
мокасини. Той я подмина и надникна в следващата осветена стая,
нахълта вътре и затръшна вратата с ритник. Извърна се колкото да
превърти ключа в ключалката. Почти веднага отвън заблъскаха с
юмрук. Той не обърна никакво внимание.

Забута младата жена по коридорчето пред банята и я пусна. Тя се
отблъсна от него и облегна гръб в скрина, задъхана, с искрящи от бяс
очи. Влажна, потопена в злато къдрица се залюля над окото й. Тя
гневно тръсна глава и оголи зъби.

— Как ще погледнеш на идеята да те окошаря, сестрице?
— Върви по дяволите! — изплю се тя през стиснати зъби. —

Краля ми е приятел, ясно ли е? Затуй не си пускай мръсните лапи!
— С момчетата ли обикаляш?
Тя пак го заплю.
— Как разбра, че ще бъдат тук?
Проснато напреки върху леглото, лежеше друго момиче, с глава

към стената и разчорлена черна коса върху бяло лице. Крачолът на
пижамата му беше раздран. Лежеше отпуснато и стенеше.

Стийв рязко каза:
— О, номерът на скъсаната пижама значи. Няма да мине,

сестрици, хич няма да мине. Слушайте сега, малките. Можете да си
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легнете и да останете до сутринта или на секундата да си обирате
крушите. Избирайте.

Чернокосата простена. Блондинката му се озъби:
— Изчезвай от стаята ми, ченге проклето!
Пресегна се зад гърба си и го замери с ръчно огледалце. Стийв

бързо се наведе. Огледалцето се тресна в стената и падна, без да се
счупи. Чернокосата се претърколи върху леглото и уморено каза:

— Оставете ме на мира. Лошо ми е.
И остана да лежи със затворени очи и трепкащи клепачи.
Блондинката залюля бедра към бюрото до прозореца, напълни

водна чаша до половината с шотландско уиски и го излочи, преди
Стийв да успее да я достигне. Силно се задави, изпусна чашата и я
последва на пода.

Стийв мрачно обяви:
— Те това те рита в лицето, сестро.
Младата жена приклекна, затръска глава. Получи спазъм, вдигна

карминени нокти към устата си и я заопипва. Опита да се изправи, но
краката й се подгънаха, катурна се странично и тутакси заспа.

Стийв въздъхна, отиде до прозореца, затвори го и го залости.
Претърколи чернокосата, сложи я да легне удобно, измъкна завивките
изпод нея и пъхна възглавницата под главата й. Вдигна русата от пода,
пусна и нея на леглото и зави и двете до под брадичките. Отвори
малкото прозорче, загаси лампата и отключи вратата. Заключи я отново
отвън с шперца на верижка.

— Хотелска работа — промърмори. — Пфу!
Сега коридорът беше пуст. Вратата на осветената стая още зееше

отворена. Номерът й беше 815, през два врати от стаята на момичетата.
Отвътре се носеха тихи звуци на тромбон, но не и достатъчно тихи за
един и двайсет и пет през нощта.

Стийв Грейс хлътна в стаята, затръшна вратата с рамо и мина
през коридорчето покрай банята. Крал Леопарди бе сам.

Оркестровият диригент се беше проснал във фотьойл с висока
запотена чаша до лакътя си. Въртеше тромбона в тесен кръг, докато го
надуваше, а светлината танцуваше върху инструмента.

Стийв запали цигара, издуха перце дим и погледна през него
Леопарди с особено полувъзхитено, полупрезрително изражение. Тихо
каза:
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— Гаси лампите, жълтогащко. Свириш страхотно на тромпет, а и
тромбонът ти не е за изхвърляне, но не му е тук мястото. Вече ти го
казах веднъж. Престани. Прибери това нещо.

Леопарди се усмихна злобарски и изсвири едно презрително
изпърдяване, което прозвуча като дяволски кикот.

— Ти ли ще ми кажеш? — присмя се той. — Леопарди прави
каквото си иска, където си иска и когато си иска. Досега никой не го е
спрял, ченгенце. Разкарай се оттук!

Стийв сви рамене и се приближи до високия тъмен мъж.
Търпеливо повтори:

— Свали базуката, тежкар. Хората се опитват да поспят и шумът
ти ги дразни. Велик музикант си в оркестъра си, но навсякъде другаде
си най-обикновен човек с доста слабости и репутация, която смърди от
тук до Маями и обратно. Още веднъж надуй това нещо и ще ти го
усуча около врата.

Леопарди свали тромбона и отпи яка глътка от чашата си. Очите
му злостно блестяха. Отново доближи инструмента до устните си,
напълни дробовете си с въздух и го наду така, че разлюля стените.
После се изправи с внезапно плавно движение и стовари тромбона
върху главата на Стийв.

— Никога не съм харесвал хотелските слухари — каза
презрително. — Вонят на обществен кенеф.

Стийв направи крачка назад и тръсна глава. Усмихна се накриво,
приплъзна се напред на един крак и шамароса Леопарди с отворена
длан. Ударът изглеждаше лек, но Леопарди залитна през стаята и се
просна в основата на леглото, където остана да седи на пода, заврял
дясната си ръка в отворен куфар.

За миг и двамата останаха неподвижни. После Стийв изрита
тромбона настрана и размаза цигарата си в стъклен пепелник. Черните
му очи бяха празни, но устата му се зъбеше в бяла усмивка.

— Ако си търсиш белята — рече, — аз идвам от там, където я
правят.

Леопарди се усмихна леко, стегнато, а дясната му ръка се
измъкна от куфара с пистолет. Палецът му свали предпазителя.
Държеше пистолета, без да трепва, насочен.

— Направи една беличка и с това — рече и стреля.
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Гръмовният рев на пистолета проехтя оглушително в затворената
стая. Огледалото над бюрото се пръсна и стъклата се разхвърчаха на
всички страни. Едно парче сряза като бръснач бузата на Стийв. Кръвта
потече на тънка струйка по кожата му.

Хотелското ченге се отлепи от пода и се гмурна напред. Дясното
му рамо се блъсна в голите гърди на Леопарди, а лявата му ръка
изхвърли оръжието далеч под леглото. После пъргаво се извъртя
надясно и задъхано се изправи на колене.

Рязко и дрезгаво каза:
— Сбърка с човека, братле.
Връхлетя върху Леопарди и го изправи, като го повдигна за

косата. Музикантът изрева и два пъти го халоса по ченето, а Стийв се
хилеше и държеше лявата си ръка усукана в дългите лъскави черни
коси на тромпетиста. После извъртя също и главата, така че третият
юмручен удар на Леопарди го уцели в рамото. Стийв го хвана за
ръката, с която замахваше, и я изви, а музикантът с вой рухна на
колене. Стийв пак го повдигна за косата и го удари четвърти път, като
ръката му почти потъна в стомаха на Леопарди. Той сляпо се строполи
на колене и повърна.

Стийв отстъпи встрани, влезе в банята и взе пешкир от рафта.
Хвърли го на Леопарди, тръшна отворения куфар на леглото и започна
да мята вътре вещите му.

Леопарди избърса лицето си и се изправи, все още разтърсван от
спазми. Олюля се и се подпря на ръба на скрина. Беше бял като платно.

Стийв Грейс каза:
— Обличай се, Леопарди. Или изчезвай така, както си. Все ми е

тая.
Онзи се запрепъва към банята, опипвайки стената като слепец.
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Когато асансьорът се отвори, Милър стоеше зад бюрото си
съвсем неподвижен. Лицето му бе бледо и уплашено, а подстриганите
му черни мустачки стояха като изцапано на горната устна. Леопарди
излезе от асансьора пръв, с шал около врата, леко манто на ръка и
шапка, килната на тила. Крачеше вдървено, леко приведен напред, с
празен поглед. Лицето му беше зеленикавобледо.

След него се появи Стийв Грейс, понесъл куфар, и накрая Карл,
нощният портиер, с още два куфара и два калъфа за инструменти от
черна кожа. Стийв се приближи до бюрото и дрезгаво каза:

— Господин Леопарди си тръгва. Приготви му сметката, ако има
такава.

Милър се облещи насреща му иззад мраморния плот.
— Стийв… струва ми се, че не е…
— Окей. И аз мислех, че няма.
Леопарди се усмихна много леко и противно и излезе през

обкованата с мед люлееща се врата, която портиерът му държеше
отворена. Отвън чакаха две нощни таксита. Едното се раздвижи и спря
под козирката. Портиерът натовари багажа на Леопарди. Той седна
вътре и се наведе напред, за да подаде глава от отворения прозорец. С
надебелял глас бавно каза:

— Жал ми е за теб, ченгенце. Ама мнооого ми е жал.
Стийв Грейс отстъпи назад и го изгледа безизразно. Таксито

стигна до края на улицата, зави зад ъгъла и изчезна. Стийв се извърна,
извади от джоба си монета от двайсет и пет цента и я подхвърли във
въздуха. Улови я и я шляпна в дланта на нощния портиер.

— От Краля — рече. — Пази я, за да я показваш на внуците си.
После се върна в хотела, влезе в асансьора, без да поглежда към

Милър, качи се пак до осмия етаж и влезе в стаята на Леопарди.
Заключи отвътре, отмести леглото от стената и мина отзад. Вдигна 32-
калибровия пистолет от килима, пъхна го в джоба си и заоглежда
стаята за празната гилза. Зърна я до кошчето за боклук, наведе се да я
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вземе и остана така, вторачен в кошчето. Устата му се напрегна.
Разсеяно пъхна гилзата в джоба си, а после бръкна в кошчето и извади
къс хартия, върху който бяха залепени изрязани от списание букви.
Сетне избута обратно до стената леглото, взе кошчето и изсипа
съдържанието му отгоре.

От купчината изпокъсани вестници и кибритени клечки отдели
няколко парченца със залепени букви. Занесе ги до бюрото и седна на
стола. След няколко минути вече беше съединил частите като детски
пъзел и прочете текста, скалъпен от изрязани от списания думи и
букви, залепени върху листа.

ДЕСЕТ БОНА ДО ЧЕТВЪРТЪК ВЕЧЕР,
ЛЕОПАРДИ. ДЕН СЛЕД ПРЕМИЕРАТА ТИ В КЛУБ
„ШАЛОТ“. ИНАЧЕ КРАЙ. ОТ БРАТ Й

— Хм — промърмори Стийв Грейс. Прибра накъсаните хартийки
в един от хотелските пликове, пъхна го във вътрешния джоб и запали
цигара. — Момчето има здрави нерви. Не му го отричам… и тромпета.

Той заключи, ослуша се за миг в смълчания коридор и се
приближи до стаята на двете момичета. Почука леко и допря ухо до
вратата. Вътре изскърца стол, чуха се стъпки.

— Какво има?
Гласът на момичето беше ледено спокоен, без следа от

сънливост. И не беше на блондинката.
— Хотелският детектив. Може ли да поговорим?
— Вече говориш.
— Без вратата между нас, госпожице.
— Нали си имаш ключ. Използвай го.
Стъпките се отдалечиха. Стийв отключи с шперца си, тихо влезе

и затвори. Върху бюрото мъждиво светеше нощна лампа с плисиран
абажур. На леглото тежко сумтеше блондинката, заровила ръка в
лъскавата си метална грива. Чернокосата седеше на стол до прозореца,
преметнала крак връз крак под прав ъгъл като мъж, и гледаше Стийв с
празен поглед.

Той се приближи до нея и й посочи голямата дупка в крачола на
пижамата. Тихо каза:
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— Не ти е лошо. Не беше и пияна. А този крачол е бил съдран
много отдавна. Какво сте намислили? Краля ли се гласите да издоите?

Момичето го гледаше хладнокръвно, пафкаше цигарата си и
мълчеше.

— Той си замина — продължи Стийв. — Та, един вид, нямате
повече работа тук, сестро.

Гледаше я като ястреб, без нито за миг да отмества студените си
черни очи от лицето й.

— Повръща ми се от вас, хотелските ченгета — неочаквано
гневно каза момичето. Скочи, мина покрай него, влезе в банята и
заключи вратата.

Стийв вдигна рамене и провери пулса на спящото върху леглото
момиче — бумтящ, неравномерен, пиянски пулс.

— Нещастни уличници — тихо промърмори той.
Погледът му се спря върху голяма лилава чанта върху скрина.

Повдигна я разсеяно и я пусна обратно. Лицето му отново се изопна.
Чантата тежко изтропа върху стъкления плот, сякаш вътре имаше
парче олово. Бързо я отвори и пъхна вътре ръка. Пръстите му
докоснаха студения метал на оръжие. Стийв отвори широко чантата и
впи поглед в малкия 25-калибров автоматичен пистолет. Бяла хартийка
привлече вниманието му. Извади я и се приближи до светлината —
бележка за платен наем с име и адрес. Напъха я в джоба си, затвори
чантата и когато момичето излезе от банята, вече стоеше до прозореца.

— Още ли си тук, по дяволите! — озъби се то. — Нали знаеш
какво се случва на хотелските ченгета, които сами си отключват нощем
дамските спални?

— Ъхъ — провлачи Стийв. — Намират си белята. Дори може да
отнесат и някой куршум.

Лицето на момичето се стегна, но очите му се плъзнаха встрани
и се спряха върху виолетовата чанта. Стийв я погледна.

— От Сан Франциско ли се познаваш с Леопарди? — попита. —
Не е свирил тук от две години. После беше само тромпетист в
оркестъра на Вейн Ютигор — евтина работа.

Момичето сви устни, мина покрай него и отново седна до
прозореца. Лицето му беше бледо, безжизнено. Отвърна глухо:

— Блосъм го познаваше. Тази на леглото е Блосъм.
— А знаеше ли, че той ще дойде в нашия хотел тази вечер?
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— Теб какво те засяга?
— Не разбирам защо изобщо е дошъл тук. Това е тихо хотелче,

затова ми се струва невероятно, че някой ще дойде именно тук да го
изнудва.

— Върви другаде да размишляваш. Имам нужда от сън.
— Лека нощ, скъпа — рече Стийв. — И добре да си заключиш

вратата.
Мършав мъж с мършаво лице и оскъдна руса косица стоеше на

рецепцията и потропваше по мраморния плот с мършави пръсти.
Милър не бе мръднал от мястото си и все така изглеждаше блед и
уплашен. Мършавият мъж беше с тъмносив костюм и шалче под яката
на сакото. Имаше вид на току-що станал от сън. Когато Стийв излезе
от асансьора, той бавно обърна към него морскозелените си очи,
изчака го да се приближи и да хвърли върху плота ключа с номерче,
който носеше.

Стийв каза:
— Ключът на Леопарди, Джордж. В стаята му ще намериш

разбито огледало и вечерята му върху килима — предимно скоч. —
После се обърна към мършавия: — Искали сте да ме видите, господин
Питърс?

— Какво се е случило, Грейс?
Мършавият говореше с напрегнатия глас на човек, който очаква

да бъде излъган.
— Леопарди с две от момчетата си беше на осмия, останалите от

тайфата — на петия. Онези от петия си легнаха. Две явни уличници
успяха да се настанят само през две стаи от Леопарди. Свързаха се с
него, след което всички започнаха шумно да се забавляват в коридора.
Успях да ги укротя едва след като станах по-грубичък.

— Имаш кръв на бузата си — студено отбеляза Питърс. —
Избърши я.

Стийв задраска с носна кърпичка по бузата си. Кървавата
струйка бе засъхнала.

— Прибрах момичетата в стаята им — продължи той. — Двамата
оркестранти разбраха намека и си легнаха, но Леопарди продължи да
мисли, че клиентите ни искат да слушат тромбона му. Заплаших го, че
ще го усуча около врата му, а той извади пистолет и стреля по мен. Ето
пистолета.
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Стийв извади 32-калибровия автоматик от джоба си и го сложи
върху плота. До него постави и празната гилза.

— Затова набих малко разум в главата му и го изхвърлих —
добави той.

Питърс потропваше върху мрамора.
— Както винаги, проявил си обичайната си тактичност — рече.
Стийв го изгледа втренчено.
— Той стреля по мен — повтори тихо. — С пистолет. С този

пистолет. Много съм чувствителен към куршумите. Не ме улучи, но
ако беше по-добър стрелец? Харесвам стомаха си такъв, какъвто е —
само с един изход навън и един навътре.

Питърс сбърчи русолявите си вежди и учтиво каза:
— Във ведомостта те водим като нощен администратор, защото

не харесваме термина „хотелски детектив“, но нито нощните
администратори, нито хотелските детективи изхвърлят гостите от този
хотел, без да се допитат до мен. Никога, господин Грейс.

— Онзи стреля по мен, човече. С пистолет. Проумяваш ли? Не
можех да оставя това безнаказано, не е ли така?

Лицето му беше леко пребледняло.
— Още нещо за твое сведение — рече Питърс. — Контролният

пакет акции на хотела е притежание на господин Холси Уолтърс. Освен
това господин Уолтърс е собственик и на клуб „Шалот“, където Крал
Леопарди започва гастрола си в сряда вечер. Ето защо, господин Грейс,
Леопарди беше така любезен да отседне при нас. Можеш ли да се
досетиш какво още ще ти кажа?

— Да, че съм уволнен — мрачно отвърна Стийв.
— Съвсем правилно, господин Грейс. Лека нощ, господин Грейс.
Кльощавият рус мъж влезе в асансьора и нощният портиер го

качи нагоре. Стийв погледна към Милър.
— Джъмбо Уолтърс значи? — каза тихо. — Умен и безскрупулен

тип. Твърде умен, за да си мисли, че този бордей и клуб „Шалот“ са за
една и съща клиентела. Питърс ли писа на Леопарди да отседне тук?

— Предполагам, че той, Стийв. — Гласът на Милър бе нисък и
мрачен.

— Защо тогава не го е настанил в луксозен апартамент с лична
тераса, на която да си лудее и за която да си плаща по двайсет и осем
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долара на ден? Защо го е настанил на един сравнително евтин етаж и
защо Килън е допуснал момичетата толкова близо до него?

Милър подръпна черния си мустак.
— Хем стиснат, хем къркан, предполагам. Що се отнася до

момичетата, не знам.
Стийв удари с длан по мрамора.
— И така, уволнен съм, защото не допуснах един пияница да

превърне осмия етаж в бардак и стрелбище. Каква дивотия! Въпреки
това хотелът ще ми липсва.

— Ти също ще ми липсваш, Стийв — тихо каза Милър. — Но
чак след една седмица. От утре излизам за седмица в отпуск. Брат ми
има хижа в Крестлайн.

— Не знаех, че имаш брат — разсеяно отвърна Стийв, отвори и
затвори юмрук върху мраморния плот.

— Той много-много не слиза в града. Голямо мъжище. Някога
беше боксьор.

Стийв кимна и се отдалечи от рецепцията.
— Е, поне бих могъл да изчакам до сутринта — рече.
— По гръб. Прибери някъде този пистолет, Джордж.
Усмихна се студено и заслиза по стълбите към полутъмното

главно фоайе, прекоси го и отиде в стаята с радиоапарата. Оформи
изпомачканите възглавници върху бледозеления диван, а после
неочаквано бръкна в джоба си и извади листчето, което бе измъкнал от
чантата на брюнетката. Беше квитанция за платен едноседмичен наем
на името на госпожица Мерилин Делорм, апартамент 211, Корт Стрийт
номер 118.

Прибра я в портфейла си и остана така, втренчил поглед в
безмълвното радио.

— Стийв, май си намери нова работа — промърмори под носа
си. — Нещо в тази история понамирисва.

После влезе в приличащата на килер телефонна кабина в ъгъла
на фоайето, пусна монета от пет цента и набра номера на една от
денонощните радиостанции. Наложи се да звъни четири пъти, преди
да успее да се свърже с водещия.

— Защо не пуснете още веднъж „Самота“ на Крал Леопарди? —
помоли го.

— Имам куп заявки. Вече я пусках два пъти. Кой се обажда?
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— Стийв Грейс, нощното ченге в хотел „Карлтън“.
— О, един трезвен на работното си място. За теб, приятел,

каквото поискаш.
Стийв се върна при дивана, пусна радиото и легна по гръб,

подложил длани под главата си.
След десет минути високите, пронизващо нежни звуци от

тромпета на Крал Леопарди тихо се разнесоха от радиото, намалено
почти до шепот, и задържаха „ми“ над горно „до“ почти невероятно
дълго.

— Господи! — измърмори Стийв, след като плочата свърши. —
Как свири този човек! Дали не бях твърде груб с него?
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Корт Стрийт се намираше в стария град, в жабарския квартал,
квартала на мошениците и бохемите. Беше на върха на Банкър Хил и
там човек можеше да намери всичко — от съвсем изпаднали бивши
обитатели на Гринич Вилидж до укриващи се от полицията
престъпници, от дами за всеобщо развлечение до клиенти на
социалната служба, заети с нескончаеми скандали с изпаднали хазяйки
на великолепни старинни къщи с дърворезбовани веранди, лъщящи
паркети и огромни вити стълби от бял дъб, махагон и черкезки орех.

Някога Банкър Хил е бил много изискан квартал — дни на слава,
от които до днес бе останала смешна малка въздушна железница,
наречена „Ангелски полет“, която пълзеше нагоре-надолу по
жълтеникавия глинен склон. Беше следобед, когато Стийв Грейс в
качеството си на единствен пътник слезе от вагончето, изпъплило до
върха на хълма. Вървеше, огрян от слънцето, висок, широкоплещест, с
нехайна походка, в добре скроен син костюм.

Сви на запад по Корт Стрийт и заоглежда номерата. Онзи, който
търсеше, беше втори след ъгъла, срещу погребалното бюро — червена
тухлена постройка, върху която със златисти букви пишеше:

ПОГРЕБАЛНО БЮРО „ПАОЛО ПЕРУДЖИНИ“
Мургав италианец с оловносива коса и фрак стоеше пред

закрития със завеса вход на тухлената сграда, пушеше пура и чакаше
някой да умре.

Номер сто и осемнайсети беше триетажна сграда с апартаменти
под наем. Имаше остъклена врата, сполучливо замаскирана с мръсно
мрежесто перде, пътека в коридора, широка половин метър, замазани
врати, чиито номера бяха вече с избеляла боя, и стълбище в дъното на
коридора. Пиринчените пръчки на парапета проблясваха в сумрака.

Стийв Грейс се изкачи по стълбите и заоглежда номерата.
Апартамент 211, госпожица Мерилин Делорм, беше отдясно, в
лицевата част на сградата. Той тихо почука на вратата, изчака, почука
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пак. И в апартамента, и в коридора никой не помръдваше. Зад една от
отсрещните врати някой се закашля и продължи да кашля.

Стийв стоеше в полумрака и се чудеше защо е дошъл. Госпожица
Делорм носеше пистолет. Леопарди беше получил заплашително
писмо, което бе скъсал и изхвърлил. Госпожица Делорм беше
напуснала хотела около час след като Стийв й бе казал, че Леопарди си
е тръгнал. Дотук толкова.

Извади кожен ключодържател и разгледа ключалката. Стори му
се податлива. Опита, резето поддаде и той тихо влезе в стаята. Затвори
вратата, но резето не падна.

Стаята беше полутъмна, със спуснати завеси на прозорците.
Въздухът ухаеше на пудра за лице. Имаше боядисани в светло мебели,
прибиращо се към стената двойно легло, което беше спуснато, но не и
оправено за лягане. Върху него лежаха списание, стъклен пепелник,
пълен с фасове, половин бутилка уиски, както и една чаша на стола до
леглото. Две възглавници бяха използвани за облегалки и все още бяха
смачкани по средата.

Върху тоалетката имаше тоалетен комплект — нито скъп, нито
евтин, гребен с черни косми по него, табличка с принадлежности за
маникюр, доста разпиляна пудра. В банята — нищо. В шкафа зад
леглото — много дрехи и два куфара. Всички обувки бяха един и същи
номер.

— Блосъм, плюещата блондинка, не живее тук — промърмори
той. — Само Мерилин, брюнетката със скъсаната пижама.

Той се върна при тоалетката и започна да измъква чекмеджетата.
В най-долното, под парчето тапет, с което беше постлано дъното, откри
кутия с 25-калиброви патрони. Разрови фасовете в пепелника.
Всичките бяха с червило. Щипна още веднъж брадичката си, после
раздвижи въздуха с длан, като лодкар с весло.

— Нищо — каза тихо. — Губиш си времето, Стийв.
Отиде до вратата, посегна към бравата, но се върна при леглото и

го повдигна за долната рамка.
Госпожица Мерилин Делорм беше там.
Лежеше на едната си страна на пода под леглото, дългите й крака

протегнати в ножица, сякаш бягаше. Единият й пантоф беше на
мястото си, другият бе паднал. Над чорапите се виждаха жартиери,
гола кожа и синя розичка върху нещо розово. Беше облечена в рокля с
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четвъртито деколте и къси ръкави, не много чиста. Шията над роклята
беше на петна от морави кръвоизливи.

Лицето и имаше тъмен сливов цвят, очите — пълни със слабия,
застоял блясък на смъртта, а устата й бе отворена толкова широко, че
смаляваше лицето. Беше по-студена от лед, но все още не вкочанена.
Смъртта бе настъпила най-малко преди два-три часа, най-много преди
шест.

Лилавата чанта бе до нея и зееше като устата й. Стийв не докосна
нищо от нещата, изсипани на пода. Нямаше нито пистолет, нито
документи.

Той спусна леглото върху нея, обиколи апартамента, изтри
всичко, което беше докосвал, и още много предмети, за които не
помнеше дали ги бе пипал.

Ослуша се пред Вратата, после излезе. Коридорът бе все така
пуст. Мъжът зад отсрещната врата продължаваше да кашля. Стийв
слезе по стълбите, огледа пощенските кутии и по долния коридор се
приближи до една врата. Зад нея монотонно поскърцваше стол.
Почука. Отговори му рязък женски глас. Стийв отвори вратата с
носната си кърпичка и влезе.

В средата на стаята в стар люлеещ се бостънски стол се
поклащаше жена, чието тяло бе разпльоснато в типичната безкостна
поза на пълното изтощение. Лицето й имаше кален цвят, косата й бе
сплъстена, на краката си бе обула сиви памучни чорапи — всичко,
което се полага на хазяйка от Банкър Хил. Гледаше Стийв с
любопитните очи на умряла златна рибка.

— Вие ли сте домоуправителката?
Жената спря да се клатушка и изкрещя с всички сили:
— Хей, Джейк! Търсят те.
После продължи да се люлее.
Зад открехнатата вътрешна врата се затръшна хладилник и в

стаята влезе много едър мъж, понесъл кутия бира. Имаше месесто
кръгло лице, кичур косми върху иначе плешивата си глава, дебел и
груб врат и същата брадичка, кафяви свински очи, безизразни като на
жената. Плачеше за едно бръснене — беше плакал за същото и
предния ден, а през разкопчаната му риза се подаваха мощни космати
гърди. Носеше алени тиранти с огромни златисти катарами.
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Подаде бирата на жената. Тя я изтръгна от ръката му и с
горчивина обяви:

— Толкова съм уморена, че нищо не усещам.
Мъжът отговори:
— Да. Хем не си почистила коридорите както трябва.
— Колкото искам, толкова съм ги чистила — озъби му се жената

и жадно засмука бирата.
Стийв погледна мъжа и попита:
— Вие ли сте домоуправителят?
— Ъхъ. Аз. Джейк Стоянов, сто и трийсет килца без дрехите, и

все още си ме бива.
— Кой живее в двеста и единайсети? — попита Стийв.
Мъжагата леко се приведе напред и шляпна с тиранти. Нищо не

се промени в изражението на очите му. Само кожата покрай мощната
му брадичка като че ли леко се обтегна.

— Една гуспойца — отвърна.
— Сама?
— Питай ме де — рече мъжагата.
Протегна ръка и взе пура от ръба на чамовата маса. Пурата

гореше неравномерно и смърдеше така, сякаш някой бе подпалил
изтривалката пред вратата. Той я мушна в устата си с мощното
решително движение на човек, който очаква съпротива.

— Питам те — рече Стийв.
— Питай ме в кухнята — провлечено измърмори мъжагата,

обърна се и задържа вратата отворена. Стийв мина покрай него.
Онзи затръшна вратата с ритник, за да не се чува скърцането на

люлеещия се стол, бръкна в хладилника и извади две кутии бира.
Отвори ги и подаде едната на Стийв.

— Ченге?
Стийв отпи от бирата, остави кутията върху мивката, извади

чисто нова визитка от портфейла си — беше ги напечатал сутринта —
и я подаде на мъжа. Той я прочете, остави я върху мивката, взе я и я
прочете отново.

— А, от ония — промърмори над бирата си. — Какво е
направила този път?

Стийв сви рамене и отвърна:
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— Нищо ново, ако питаш мен. Номерът на скъсаната пижама.
Само че сега придружен с изнудване.

— Откъде-накъде? Откъде-накъде ти се занимаваш със случая,
а? Явно е сериозна работа.

Стийв кимна. Мъжагата издуха дим през устата си.
— Карай тогава, върши си работата — рече.
— Нямаш нищо против един арест тук? — учуди се Стийв.
Мъжагата се изхили от все сърце.
— Глупости, братко — каза без капка озлобление. — Ти си

частно ченге, значи всичко ще си остане между нас. Окей. Върши си
работата. Пък и дори да се стигне до арест, хич не ми пука. Играй си
играта. Разпростирай се, както намериш за добре. Джейк Стоянов няма
нищо против ченгетата.

Стийв го гледаше втренчено, без да продума. Мъжагата доразви
темата още малко, сякаш му ставаше все по-интересна.

— Пък и — продължи той, като размахваше пурата — съм си
мека Мария. Не съм издал жена на ченгетата. — Довърши бирата си,
хвърли кутията в кошчето под мивката, извади ръката си отпред и
бавно затърка огромния си палец в другите два пръста. — Освен ако
няма от това… — добави разяснително.

Стийв тихо каза:
— Имаш големи ръце. Може ти да си го направил.
— Ъ? — Кафявите му като протрита кожа очички изведнъж се

втренчиха.
— Да — рече Стийв. — Може и да си чист, но с тия ръчища

ченгетата никога няма да те оставят на мира.
Мъжагата леко се поотмести вляво, встрани от мивката. Пусна

дясната си ръка да увисне свободно покрай тялото. Устните му така се
свиха, че пурата почти докосваше носа му.

— Какви ги дрънкаш бе? — излая той. — Какви се опитваш да
ми ги пробуташ? Какво…

— Замълчи — провлечено рече Стийв. — Видели са й сметката.
Удушена е. Според мен някъде в малките часове тази сутрин. Големи
ръце са го сторили — като твоите.

Мъжът се справи блестящо с изваждането на пистолета от задния
джоб. Той се появи в ръката му така внезапно, сякаш бе израснал в
дланта му и никога не я бе напускал.
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Стийв се намръщи срещу оръжието и не помръдна. Мъжагата го
огледа от горе до долу.

— Бива си те — рече той. — Достатъчно дълго съм бил на ринга,
за да мога да преценя кой колко чини. Яко момче си, но не по-як от
оловото. Говори бързо.

— Почуках на вратата. Никой не отговори. Ключалката поддаде.
Влязох. За малко да не я видя, защото покривката на леглото беше
свлечена, а тя е седяла върху него и е чела списание. Няма следи от
борба. Повдигнах леглото тъкмо преди да си тръгна — и тя беше там.
Съвсем умряла, господин Стоянов. Махни това желязо. Май преди
минутка каза, че нямаш нищо против ченгетата.

Огромният мъж прошепна:
— И да, и не. Не ме правят щастлив. От време на време си имам

неприятности. Каза нещо за ръцете ми, господине.
Стийв поклати глава.
— Беше блъф — рече. — По шията й има следи от нокти, а

твоите са изгризани до дъно. Чист си.
Мъжагата сведе очи към ноктите си. Беше много блед. По

долната устна и в черната четина на брадата му беше избила пот. Все
така стоеше приведен напред и все още неподвижен, когато някой
почука отвъд кухнята, на вратата на дневната, която извеждаше в
коридора. Столът престана да скърца и острият глас на жената
изкрещя:

— Хей, Джейк! Търсят те!
Мъжагата наклони глава и рече дрезгаво:
— Тая дърта повлекана няма да стане от стола дори ако избухне

пожар.
Пристъпи към вратата, измъкна се навън и я заключи след себе

си.
Стийв бързо огледа кухнята. Имаше прозорче високо над

мивката, а под нея шкаф за кофата с боклука и парцалите, но никакъв
друг изход. Посегна към визитката си, която Стоянов бе оставил върху
плота, и я прибра обратно в джоба си. После извади къс барабанлия от
вътрешния джоб на сакото си, където го държеше с дулото надолу като
в кобур.

Беше успял да направи само това, когато зад вратата проехтяха
изстрели — леко приглушени, но въпреки това силни, четири, смесени
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в един общ тътен.
Стийв отстъпи назад и силно ритна вратата. Тя обаче издържа и

откатът го разтърси от бедрената става до върха на главата. Той изруга,
отстъпи до дъното на кухнята, засили се и я блъсна с лявото си рамо.
Този път успя. Влетя в дневната. Жената с лице като кал се беше
навела напред в люлеещия се стол, наклонила глава на една страна,
кичур мръсна коса бе залепнал върху костеливото й чело.

— Газове от кола, нали? — продума глуповато. — Стори ми се
наблизо. Някъде откъм задната уличка.

С един скок Стийв стигна до вратата, отвори я и се втурна в
коридора.

Мъжът все още се държеше на краката си. Беше на около три
метра надолу по коридора, по посока на мрежестата врата, която
извеждаше право в уличката отзад. Опитваше да се закрепи с нокти за
стената. Пистолетът лежеше на пода. Лявото му коляно се подгъна и
той падна на него.

Една от вратите в коридора рязко се отвори, отвътре надникна
жена със зорки очи и веднага пак я затръшна. Радиото зад вратата
изведнъж засили звука си.

Едрият мъж успя да се надигне, левият му крак се затресе силно
в крачола. Свлече се на колене, докопа пистолета и запълзя към
мрежестата врата. После изведнъж се захлупи по очи и се опита да
пълзи по този начин, като стържеше лицето си в половин-метровата
пътека.

Сетне престана да пълзи и изобщо да се движи.
Тялото му омекна, дланта се разтвори и пистолетът се изтърколи

от нея.
Стийв блъсна мрежестата врата и изхвърча на алеята. Сив

автомобил бързо се измъкваше към другия й край. Той спря, стъпи
здраво, вдигна пистолета, но колата се скри зад ъгъла.

Някакъв човек изтича от отсрещната къща. Стийв хукна след
колата, като му махаше и сочеше напред. Докато тичаше, пусна
пистолета в джоба си. Когато стигна края на алеята, сивата кола бе
изчезнала. Стийв се качи на тротоара, забави ход, после съвсем спря.

Половин пряка по-надолу мъж довърши паркирането на колата
си, слезе, пресече улицата и влезе в закусвалня. Стийв го наблюдаваше
как затвори вратата, оправи си шапката и се насочи към закусвалнята.
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Той го последва, седна на бара и си поръча кафе. След малко се
чуха сирени.

Изпи си кафето, поръча второ, изпи и него. Запали цигара и се
заспуска по стръмния склон към Пета улица, оттам към Хил и обратно
в подножието на „Ангелски полет“, където изкара колата си от
паркинга.

Пое на запад, отвъд булевард Върмонт, към хотелчето, в което
сутринта си бе наел стая.
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4

Бил Докъри, салонен управител на клуб „Шалот“, се люлееше на
пети и се прозяваше в неосветения вход към ресторанта. Часът бе
мъртъв за бизнес, късен за коктейли, твърде ранен за вечеря и
прекалено ранен за истинския бизнес на клуба, който в действителност
беше много скъпо казино.

Докъри бе красавец в полунощносин смокинг и ръждивовинен
карамфил на ревера. Имаше петсантиметрово чело под черна
напомадена коса, правилни, малко едри черти, живи кафяви очи и
много дълги извити мигли, които обичаше да спуска над очите си и да
заблуждава търсещи беля пияници да го нападат първи.

Униформеният портиер отвори входната врата и Стийв Грейс
влезе в заведението.

Докъри промърмори: „Хм, хм“, почука по зъбите си и наклони
тежестта си напред. После бавно прекоси фоайето, за да посрещне
госта. Стийв се бе спрял от вътрешната страна на вратата и оглеждаше
високото помещение, облицовано с млечнобяло стъкло, меко осветено
отзад. В стъклото бяха вградени офорти на плаващи кораби, зверове от
джунглата, сиамски пагоди, храмове на майте. Вратите представляваха
хромирани правоъгълни рамки, които наподобяваха рамки на
фотографии. Клуб „Шалот“ наистина беше от особено висока класа и
приглушените гласове откъм бара го доказваха. Тихата испанска
музика на фона на гласовете бе нежна като гравирано ветрило.

Докъри се приближи и леко протегна напред лъскавата си глава.
— Мога ли да ви услужа с нещо?
— Крал Леопарди да е тук?
Докъри отново се люшна назад. Интересът му видимо спадна.
— Тромпетистът ли? Гастролът му започва утре вечер.
— Мислех, че може да е тук — да репетира или нещо подобно.
— Негов приятел ли сте?
— Познавам го. Не търся работа и не съм музикален агент, ако от

това се страхуваш.
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Докъри се залюля на пети. Беше пълен музикален инвалид и за
него Леопарди не означаваше и пакетче фъстъци. Той почти се
усмихна.

— Преди малко беше в бара — рече и посочи с квадратната си
каменна челюст.

Стийв Грейс влезе в бара. Около една трета от местата бяха
заети. Беше топло и приятно, нито много тъмно, нито пък чак толкова
светло. Малкият испански оркестър беше в една ниша и свиреше тихи
чувствени мелодии, които бяха по-скоро спомени, отколкото звуци.
Дансинг нямаше. Барът бе дълъг, с удобни столове, а масичките малки
и кръгли, не особено близо една до друга. Цяла тапицирана седалка
опасваше три от стените на заведението. Сервитьорите пърхаха около
масите като молци.

Стийв Грейс зърна Леопарди в най-отдалечения ъгъл с едно
момиче. И от двете им страни имаше по една празна маса. Момичето
беше умопомрачително. Изглеждаше висока, а косата й беше с цвета
на горски пожар, гледан през облак прах. Върху нея, под най-безумно
наклонения ъгъл бе сложила черна кадифена барета с две изкуствени
пеперуди от пера на черни и бели точки и прикрепени с дълги
сребърни карфици. Роклята й беше от фин вълнен виненочервен плат, а
сребърната лисица, преметната през едното й рамо, бе широка поне
шейсет сантиметра. Очите на момичето бяха големи, опушеносини и
сякаш отегчени. С облечената си в ръкавица лява ръка бавно въртеше
върху масата чашка.

Леопарди се беше навел срещу нея и й говореше. Раменете му
изглеждаха много широки в мъхнатото кремаво спортно сако. Косата
очертаваше линия върху кафявия му врат над яката. Докато Стийв се
приближаваше, той се изсмя и смехът му съдържаше самоуверени
присмехулни нотки.

Стийв спря, а после се плъзна към съседната маса. Движението
привлече погледа на Леопарди. Той обърна глава с раздразнено
изражение, сетне очите му станаха много големи и лъскави, а тялото
му се извърна бавно, като механична играчка.

Постави дребните си, добре оформени ръце върху масата от
двете страни на чашата с коктейла. Усмихна се. Избута стола си назад
и се изправи. Повдигна показалец и докосна тънкия си като пиявичка
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мустак с театрална изтънченост. След което произнесе провлечено, но
ясно:

— Кучи син!
Мъж от съседната маса повдигна глава и се намръщи.

Сервитьорът, който тъкмо се приближаваше, се закова на място, после
изчезна между масите. Момичето изгледа Стийв Грейс, облегна се
върху възглавниците на тапицираната седалка покрай стената,
наплюнчи крайчето на десния си показалец и заглади кестенява вежда.

Стийв стоеше напълно неподвижен. По бузите му беше избила
гъста червенина. Тихо каза:

— Снощи си забрави нещо в хотела. Мисля, че трябва да вземеш
някакви мерки. Ето.

Извади сгънато листче от джоба си и му го подаде. Леопарди го
пое, все още усмихнат, отвори го и го прочете. Беше жълт лист, върху
който бяха залепени скъсани парченца от бяла хартия.

Леопарди смачка листа и го пусна в краката си. Плавно пристъпи
към Стийв и повтори по-високо:

— Кучи син!
Мъжът, който пръв се бе обърнал, рязко се изправи и отчетливо

каза:
— Не желая да слушам такъв език пред жена си! Без дори да го

погледне, Леопарди отвърна:
— Вървете по дяволите и ти, и жена ти! Лицето на мъжа стана

тъмночервено. Жената до него се изправи, грабна палтото и чантата и
си тръгна. След миг нерешителност онзи я последва. Сега всички в
заведението ги гледаха. Сервитьорът, който се беше стопил между
масите, отвори вратата и бързо изчезна във фоайето.

Леопарди направи още една, по-голяма крачка и удари Стийв по
брадичката. Той се олюля от удара, подпря се с ръка на съседната маса
и разсипа една чаша. Обърна се да се извини на двойката, която седеше
на масата. Леопарди бързо подскочи напред и го удари зад ухото.

Докъри влезе в бара, раздели двама келнери като бананови
обелки и закрачи напред, показал всичките си зъби, Стийв леко се
олюля и се отмести настрани. Обърна се и дрезгаво каза:

— Почакай малко, глупако… това не е всичко… има и…
Леопарди бързо пристъпи и фрасна с юмрук Стийв по устата.

Потече струйка кръв, пропълзя към ъгълчето на устата и заблестя
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върху брадичката му. Червенокосото момиче посегна към чантичката
си, пребледняло от гняв, и понечи да излезе иззад масата.

Леопарди рязко се извърна и се отдалечи. Докъри протегна ръка
да го спре. Краля го избута, продължи напред и напусна бара.

Високото червенокосо момиче сложи чантата си на масата и
изтърва кърпичката си на пода. Погледна Стийв спокойно и го
заговори не по-малко спокойно:

— Избърши кръвта от брадичката си, преди да е капнала на
ризата ти.

Имаше мек, гърлен, дрезгав глас, който вълнуваше. Докъри
приближи със сурово изражение, хвана Стийв за ръката и го дръпна.

— Хей, ти? Хайде, тръгвай!
Стийв стоеше съвършено неподвижен, вкопал крака в пода, без

да сваля очи от момичето. Попи устата си с кърпичка. Почти се
усмихна. Докъри не можа да го помръдне и сантиметър. Пусна ръката
му и махна на двамата сервитьори, които заеха позиция зад Стийв, но
не го докоснаха.

Той внимателно опипа устната си и погледна кръвта върху
кърпичката. Обърна се към хората на масичката отзад и рече:

— Ужасно съжалявам. Изгубих равновесие.
Момичето, чиято чаша беше разсипал, попиваше роклята си с

малка салфетка с ресни по краищата. Усмихна се и отвърна:
— Вината не беше ваша.
Неочаквано двамата сервитьори сграбчиха ръцете на Стийв

изотзад. Докъри поклати глава и те отново го пуснаха. После попита
сурово:

— Ти ли го удари?
— Не.
— Каза ли нещо, което да го накара да те удари?
— Не.
Момичето от ъгловата маса се наведе да вдигне падналата си

кърпичка. Това й отне доста време. Най-после я взе и пак се пъхна в
ъгъла зад масата. Обади се хладно:

— Вярно е, Бил. Беше просто поредният пример за милото
отношение на Краля към неговата публика.

— Хм! — изсумтя Докъри и завъртя глава върху дебелия си як
врат. После се ухили и отново изгледа Стийв, който мрачно рече:
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— Той ми нанесе три много силни удара, като единият беше в
гръб. Не му ги върнах. Ти ми изглеждаш здравеняк. Опитай се да го
направиш.

Докъри го измери с поглед и каза безизразно:
— Печелиш. Не бих могъл… Изчезвайте! — обърна се рязко към

сервитьорите. Те се отдалечиха. Той помириса карамфила си и тихо
рече: — Тук не си падаме по скандалите.

Още веднъж се усмихна на момичето и се отдалечи, като
разменяше по някоя и друга дума с посетителите от масите. После
излезе през вратата.

Стийв попи устната си, прибра кърпичката в джоба и заоглежда
пода.

Червенокосата спокойно се обади:
— Струва ми се, че онова, което търсите, е у мен — в кърпичката

ми. Няма ли да седнете?
В гласа й имаше нещо познато, сякаш го бе чувал и преди.
Той седна срещу нея, на стола на Леопарди. Червенокосата рече:
— Аз черпя. Бях с него.
— Кола с малко битер — каза Стийв на сервитьора.
— За госпожицата? — попита той.
— Бренди със сода. И по-малко бренди, моля.
Сервитьорът кимна и се отдалечи. Момичето повтори

развеселено:
— Кола с малко битер. Ето това му харесвам на Холивуд.

Срещаш толкова много откачалки.
Стийв се взря в очите й и тихо каза:
— Рядко пия. Аз съм от ония, дето излизат да ударят по една

бира и се събуждат в Сингапур с брада до кръста.
— Не го вярвам. Отдавна ли познавате Краля?
— Запознахме се снощи. Не си допаднахме.
— Май забелязах нещо подобно.
Тя се разсмя. И смехът й беше богат и гърлен.
— Дайте ми онова листче, госпожице.
— О, още един нетърпеливец. Имаме много време.
Ръката с ръкавицата здраво стискаше кърпичката със смачканото

жълто листче. Средният пръст на дясната й ръка си играеше с веждата.
— Май не сте кинаджия, а?
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— Само това липсваше!
— Аз също. Прекалено съм висока. Красивите мъже трябва да

носят токчета, за да ме притискат до гърдите си.
Сервитьорът постави чашите пред тях, направи изискан жест със

салфетката във въздуха и се отдалечи.
Стийв повтори тихо и упорито:
— Дайте ми листчето, госпожице.
— Не ми харесва това „госпожице“. Сякаш говоря с ченге.
— Не ви знам името.
— И аз не знам вашето. Къде се запознахте с Леопарди?
Стийв въздъхна. Сега малкият испански оркестър свиреше

меланхолична мелодия, в която доминираше приглушеното потракване
на кастанетите. Той се заслуша, навел глава на една страна. После каза:

— Струна „ми“ е с половин тон по-ниска. Много хитър ефект.
Момичето го изгледа с нов интерес.
— Никога нямаше да забележа — каза. — А минавам за доста

добра певица. Не отговорихте на въпроса ми.
Стийв бавно започна да обяснява:
— Снощи бях нощно ченге в хотел „Карлтън“. Наричаха ме

нощен администратор, но си бях най-обикновено хотелско ченге.
Леопарди отседна при нас и вдигна страшна олелия. Аз го изхвърлих,
за което ме уволниха.

— Аха — каза момичето. — Започвам да схващам. Той е бил
Краля, а вие непреклонното хотелско ченге.

— Нещо такова. Сега ще бъдете ли така любезна…
— Все още не сте ми казали името си.
Той извади от портфейла си една от чисто новите визитки и й я

подаде през масата. После отпи от чашата си, докато тя я четеше.
— Хубаво име — провлечено заговори момичето. — Но адресът

е кофти. И „Частен детектив“ звучи зле. Трябва да бъде „Детективски
услуги“, много дребно, в долния ляв ъгъл.

— Ще са достатъчно дребни — усмихна се Стийв. — Сега ще
бъдете ли така любезна…

Тя неочаквано се пресегна през масата и пусна смачканото
листче в дланта му.

— Естествено, не съм го прочела и, естествено, много ми се
иска. Надявам се, ще ми окажеш това доверие… — Погледна визитката
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отново и добави: — Стийв. Да, и кантората ти би трябвало да се
помещава в старинна или много модернистична сграда на Сънсест
Булевард. Апартамент номер еди-кой си.

И дрехите ти трябва да са особено шик. Наистина много шик,
Стийв. За да бъдеш незабележим в този град, трябва да си едно
крещящо нищо.

Той й се усмихна. В дълбоките му черни очи проблясваха
искрици. Тя прибра визитката му в чантата си, подръпна лисицата и
изпи половината от питието си.

— Трябва да тръгвам.
Махна на сервитьора за сметката. Той се отдалечи, а тя стана.
— Седни — рязко каза Стийв.
Момичето го изгледа озадачено. После седна отново и се облегна

на стената, като все още го гледаше. Стийв се наведе напред и попита:
— А ти колко добре познаваш Леопарди?
— Срещали сме се и сме се разделяли в продължение на много

години. Ако това изобщо ти влиза в работата. Не се дръж властно с
мен, за бога. Ненавиждам властните мъже. Веднъж пях с него, но не
беше задълго. Не можеш само да пееш за Леопарди — ако ти е ясно
какво искам да кажа.

— Пиеше заедно с него.
Тя леко кимна и вдигна рамене.
— Утре вечер той започва гастролите си тук. Опитваше се да ме

убеди отново да пея за него. Казах не, но може да ми се наложи да
приема, поне за една-две седмици. Собственикът на „Шалот“
притежава и договора ми, и радиостанцията, за която често работя.

— Джъмбо Уолтърс — каза Стийв. — Твърдят, че бил
непреклонен, но справедлив. Никога не съм го срещал, но бих желал. В
крайна сметка и аз трябва да си изкарвам хляба. Ето — Той се пресегна
през масата и пусна смачканото листче в ръката й. — Името ти беше…

— Долорес Чиоза.
Стийв бавно го повтори.
— Харесва ми. И пеенето ти ми харесва. Много съм те слушал.

Не прекаляваш с една и съща песен, както правят повечето звезди.
Очите му блестяха.
Момичето разтвори на масата бележката и я прочете бавно, без

да променя изражението си. После тихо попита:
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— Кой я е скъсал?
— Леопарди, предполагам. Снощи парченцата бяха в кошчето му

за боклук. Сглобих ги, след като си замина. Този човек има нерви като
въжета. Може би получава бележки толкова често, че вече не му прави
впечатление.

— Или го е приел като шега.
Тя многозначително го погледна през масата, после сгъна

листчето и му го върна.
— Може би, но ако е такъв, за какъвто минава… някоя от

бележките ще се окаже истинска и онзи, който стои зад нея, надали
само ще го изръси.

Долорес Чиоза каза:
— Той е такъв, за какъвто минава.
— Тогава за една жена не би било трудно да се докопа до него,

нали така? Жена с пистолет?
Тя продължаваше да го гледа втренчено.
— Не. Ако питаш мен, всеки би й помогнал на драго сърце. На

твое място просто щях да забравя тази история. Ако се нуждае от
охрана, Уолтърс може да му осигури повече и от полицията. Ако ли
не… кой го е еня? Мен не. Дяволски сигурна съм, че не.

— И вие не сте особено мекушава, госпожице Чиоза — за някои
неща.

Тя не отговори. Лицето й бе леко пребледняло и беше станало
изключително сурово.

Стийв допи чашата си, избута стола назад и посегна за шапката
си. Изправи се.

— Много благодаря за питието, госпожице Чиоза. Сега, след като
ви познавам, с още по-голямо нетърпение ще очаквам да чуя песните
ви.

— Изведнъж стана дяволски официален — каза тя.
Той се ухили.
— Чао, Долорес.
— Чао, Стийв. Желая ти късмет в детективско то поприще. Ако

чуя нещо…
Той се обърна, мина между масите и излезе от бара.
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5

Светлинките на Холивуд и Лос Анджелис му намигаха в
мразовитата есенна вечер. Лъчи на прожектори опипваха безоблачното
небе, сякаш търсеха бомбардировачи.

Стийв извади колата си от паркинга и я подкара на изток, по
Сънсет Булевард. На ъгъла на Сънсет и Феърфакс си купи вечерния
вестник и спря край бордюра да го прегледа. За Корт Стрийт 118
нямаше нищо.

Продължи нататък и вечеря в малкото кафене до хотела си, а
после отиде на кино. Когато излезе, си купи местното сутрешно
издание на „Трибюн“. Този път ги имаше — и двете.

Полицията смяташе, че Джейк Стоянов може да е удушил
момичето, но тя не е била насилена. Описваха я като машинописка, в
момента безработна. Нейна снимка нямаше. Имаше обаче на Стоянов и
приличаше по-скоро на фотография от полицейско досие. Издирваше
се мъжът, разговарял със Стоянов точно преди да го застрелят. Няколко
свидетели казали, че бил висок, с тъмен костюм. Това беше всичко, с
което полицията разполагаше… или съобщаваше.

Стийв кисело се усмихна, спря да пийне чашка кафе преди
лягане, а после се качи в стаята си. Беше единайсет без няколко
минути. Докато отключваше вратата, телефонът започна да звъни.

Той затвори и остана неподвижен в мрака, докато си спомни къде
беше телефонът. После се насочи право срещу него, с котешка походка
в тъмната стая. Седна в един фотьойл и повдигна апарата от долната
полица на ниска масичка. Долепи слушалката до ухото си.

— Ало.
— Стийв, ти ли си?
Гласът беше богат, гърлен, нисък и вибриращ. Издаваше нотки на

напрежение.
— Да, аз съм. Чувам добре. Знам коя си.
Последва лек сух смях.
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— От теб в крайна сметка ще излезе детектив. И по всичко личи,
че аз май ще ти предложа първия случай. Можеш ли да дойдеш
веднага? Живея на номер 2412 Северен Ренфрю — Южен изобщо
няма. Половин пряка над Фаунтън. Кварталче с еднотипни къщички.
Моята е последната, в дъното.

— Да, разбира се, идвам — отвърна Стийв. — Какво се е
случило?

Тя замълча. Някой наду клаксон на улицата пред хотела. Лъч
бяла светлина преряза тавана на стаята — очевидно фарове на кола,
която се катереше по хълма. Гърленият глас каза много бавно:

— Леопарди. Не мога да се отърва от него. Той е… мъртвопиян в
моята спалня.

Последва тенекиен смях, който изобщо не се връзваше с гласа.
Стийв стисна слушалката толкова силно, че ръката го заболя.

Зъбите му издрънчаха в тъмното. Той каза с безизразен, равен глас:
— Ще ти струва двайсет долара.
— Разбира се. Побързай, моля те.
Затвори и остана да седи в тъмната стая, като дишаше учестено.

Бутна шапката на тила си, после рязко я дръпна напред и се изсмя на
глас.

— По дяволите! — рече. — Значи такава била госпожицата.
Ренфрю 2412 не беше точно кварталче, а крива редица от шест

еднотипни къщи, всички обърнати в една посока, но построени така,
че да няма два входа един срещу друг. Отзад се издигаше тухлена
ограда, а зад оградата — църква. Имаше и дълга, равно подстригана
зелена площ, посребрена от луната.

Входната врата беше след две стъпала, с фенери отстрани и
желязна решетка на кръглото прозорче. То се отвори на почукването
му и отвътре надникна лице на девойче — малко и овално, с оскубани
и изрисувани вежди, извити устни и къдрава кафява коса. Очите й бяха
като два пресни лъскави кестена.

Стийв хвърли цигарата и я стъпка.
— Госпожица Чиоза. Очаква ме. Стийв Грейс.
— Госпожица Чиоза си е легнала, сър — каза момичето и

презрително изви устни.
— Хайде, малката. Тя ме очаква. Мисля, добре ме чу.
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Прозорчето се затръшна под носа му. Той чакаше и смръщено
оглеждаше тясната, осветена от луната зелена площ и улицата зад нея.
Окей, ето значи какво било — както и да е, за двайсет долара си
заслужаваше да се поразходи на лунна светлина.

Ключалката изщрака и вратата широко се отвори. Стийв мина
покрай прислужницата и влезе в топла, весела стая, старомодна с
кретонените си дамаски. Лампите не бяха нито нови, нито стари — и
броят им бе достатъчен, и местата подходящи. Имаше и камина зад
медна решетка, диван до нея и радиошкаф в ъгъла.

Прислужницата каза сковано:
— Извинявам се, сър. Госпожица Чиоза е забравила да ме

предупреди. Седнете, ако обичате.
Гласът й беше тих, а можеше да бъде и потаен.
Момичето излезе от стаята — къса пола, копринени чорапи,

десетсантиметрови тънки токчета.
Стийв седна, сложи шапката на коленете си и смръщено се

втренчи в стената. Някъде със скрибуцане се затвори люлееща се
врата. Той извади цигара, завъртя я между пръстите си, а после
нарочно я стисна така, че я превърна в безформена маса от бяла хартия
и нарязан тютюн. Изхвърли я зад решетката на камината.

Долорес Чиоза влезе и се приближи към него. Беше облечена в
удобен домашен панталон и халат от зелено кадифе, препасан с дълъг
широк пояс със златисти ресни. Въртеше в ръка края на пояса, сякаш
се канеше да хвърля ласо. Усмихна му се леко, изкуствено. Лицето й
изглеждаше току-що измито, със синкави, непрестанно трепкащи
клепачи.

Стийв се изправи и се втренчи в зелените плюшени пантофки,
които надзъртаха изпод халата й, когато пристъпваше. След като се
приближи съвсем, той вдигна очи, взря се в лицето й и безизразно каза:

— Здравей.
Тя го изгледа, без да мигне, а после заговори с висок, загрижен

глас:
— Знам, късно е, но съм наясно, че си свикнал да не лягаш по

цяла нощ. Затова реших, че трябва да обсъдим… Няма ли да седнеш?
Тя леко извърна глава, сякаш се ослушваше за нещо.
— Никога не си лягам преди два — отвърна Стийв.
— Не се притеснявай.
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Домакинята се приближи до камината и натисна звънец. След
миг прислужницата се появи през свода на портала.

— Донеси малко лед, Агата. После си тръгвай. Вече е доста
късно.

— Да, госпожице.
Момичето изчезна. След него настъпи тишина, която почти

виеше, докато Долорес не си взе цигара от една кутия и не я пъхна
между устните си. Стийв непохватно запали клечка в подметката си. Тя
пъхна края на цигарата в пламъка, немигащо вперила виолетовосин
взор в черните очи на Стийв. Много леко поклати глава.

Прислужницата се върна с медна кофичка за лед. Издърпа и
постави пред канапето между тях ниска масичка за сервиране, сложи
кофичката, сифон, чаши, бъркалки и триъгълна бутилка, в която
очевидно беше сипано добро уиски, независимо че бе покрита със
сребърен филигран и се затваряше с кристална запушалка.

— Ще забъркаш ли питиетата? — попита Долорес с официален
тон.

Той наля в две чаши, разбърка течността и подаде едната. Чиоза
отпи и поклати глава.

— Прекалено е леко.
Стийв добави още уиски и й върна чашата.
— Сега е по-добре — каза Долорес и се облегна в ъгъла на

дивана.
Прислужницата отново влезе в стаята. Върху кафявата си коса бе

сложила екстравагантна червена шапчица и бе облякла сиво палто,
гарнирано с красиви кожички. Носеше черна чанта от брокат, в която
спокойно би могла да натъпче съдържанието на приличен хладилник.

— Лека нощ, госпожице Долорес — каза тя.
— Лека нощ, Агата.
Момичето излезе през централния вход, внимателно затвори

вратата. Токчетата й затракаха по пътеката. После се отвори и затвори
врата на кола, заработи двигател. Скоро звукът му се отдалечи и
заглъхна. Кварталът беше изключително тих.

Стийв остави чашата си на медния поднос, изгледа прямо
високото момиче и дрезгаво попита:

— Това означава ли, че теренът е чист?
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— Да. Тя се прибира със собствената си кола. Докарва ме от
студиото с моята, когато ходя там, както тази вечер. Не обичам да
шофирам.

— Добре, тогава какво чакаш?
Червенокосата се втренчи в решетката и незапаления огън зад

нея. Едно мускулче заигра на бузата й.
— Странно, че се обадих на теб вместо на Уолтърс. Той би ме

предпазил по-добре. Само дето нямаше да ми повярва. Помислих си,
че ти би могъл.

Не съм канила Леопарди тук. Ако не се лъжа, ние двамата сме
единствените на света, които знаем, че той е тук.

Нещо в гласа й накара Стийв да скочи. Тя извади колосана
кърпичка от джобчето на зеления кадифен халат, изпусна я на пода,
бързо я вдигна и притисна до устните си. И изведнъж, без да издаде
нито звук, се разтрепери като листо.

Стийв бързо каза:
— Какво толкоз… та аз мога да се справя с този нахалник с

вързани ръце. Направих го снощи, когато имаше пистолет и стреля по
мен.

Долорес обърна глава. Очите й бяха широко отворени и
втренчени.

— Но не е бил моят пистолет, нали? — продума с мъртвешки
глас.

— Ъ? Разбира се, че не… Какво?
— Тази вечер е моят — отвърна тя и го погледна. — Ти каза, че

жена с пистолет много лесно би могла да се добере до него.
Стийв само я гледаше. Сега лицето му бе пребледняло и в

гърлото му клокочеха тихи звуци.
— Той не е пиян, Стийв — зашепна Долорес. — Мъртъв е. С

жълта пижама в моето легло. С моя пистолет в ръка. Ти нали не си
помисли, че само е пиян, Стийв?

Той се изправи с рязък отскок, после застана напълно
неподвижен, загледан в нея. Прокара език по устните си и след доста
време успя с негова помощ да оформи няколко думи.

— Да идем да го видим — каза приглушено.
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Стаята беше в задната част на къщата, отляво. Момичето извади
ключ от джоба си и отключи вратата. Върху масичка светеше нощна
лампа и венецианските щори бяха спуснати. Стийв мина покрай нея
безшумно, като котка.

Леопарди лежеше в средата на леглото — голям, загладен,
безмълвен мъж, восъчен и неестествен в смъртта. Дори мустаците му
изглеждаха фалшиви. Полуотворените му очи, безжизнени като
стъклени топчета, сякаш никога не бяха виждали. Лежеше по гръб
върху чаршафа, а завивките бяха избутани в края на леглото. Беше
облечен в жълта копринена пижама с шал яка. Горнището не се
закопчаваше отпред, а се нахлузваше през главата. Дрехата бе
свободна и тънка. На гърдите бе потъмняла от кръвта, просмукала се в
коприната като в попивателна. Върху оголената му кафява шия също
имаше малко кръв.

Стийв го гледа известно време, след което беззвучно каза:
— Кралят в жълто. Някога четох книга с такова заглавие.

Харесваше жълтото. Нали снощи прибрах част от багажа му. Но не го
носеше в душата си. Малодушието му беше чуждо. Макар че типове
като него обикновено са страхливци. Или може би греша?

Момичето отиде в ъгъла, седна на ниско столче и се вторачи в
пода. Спалнята беше хубава — толкова модернистична, колкото
дневната бе традиционна. На пода имаше плюшен килим в
млечнокафяв цвят, мебели от инкрустирано дърво в строги
геометрични фигури и екстравагантна тоалетка, чийто горен плот беше
огледало, а нишата за краката и чекмеджетата напомняха за бюро.
Огледалото бе с формата на кутия, а над него имаше полуцилиндрична
лампа от матирано стъкло. В ъгъла стоеше стъклена масичка с
кристална хрътка отгоре и лампа с най-дълбокия цилиндричен абажур,
който Стийв беше виждал.

Той спря да разглежда всичко това и отново премести поглед към
Леопарди. Повдигна леко пижамата му и заоглежда раната. Беше точно



37

над сърцето и кожата наоколо бе обгорена и зацапана. Нямаше много
кръв. Беше умрял за част от секундата.

В ръката му, просната върху втората възглавница на леглото, се
гушеше малък автоматичен маузер.

— Артистично — отбеляза Стийв и посочи. — Да, хубав детайл.
Типична рана от упор. Дори си е повдигнал пижамата нагоре. Чувал
съм, че го правят. Пистолетът е маузер 763. Сигурна ли си, че е твоят?

— Да. — Тя продължаваше да гледа в пода. — Държах го в
бюрото в дневната — празен, но имаше патрони. Нямам понятие защо.
Някой ми го беше подарил. Дори не знам как се зарежда.

Стийв се усмихна. Тя внезапно вдигна поглед, видя го, че се
усмихва, и потрепери.

— Мисля, че никой няма да ми повярва — каза. — Предполагам,
време е да извикаме полицията.

Стийв кимна разсеяно, пъхна цигара в устата си и я запремята
между устните — все още подути след удара на Леопарди. Драсна
клечка в нокътя си, издуха тънка струйка дим и тихо рече:

— Никакви ченгета. Още не. Просто ми разкажи.
— Пея в радиостанция K.F.Q.C. — три вечери в седмицата в

четвъртчасовата програма за автомобилисти. Тази вечер бе едната. С
Агата се прибрахме… някъде към десет и половина. На вратата си
спомних, че нямам газирана вода, и я изпратих до магазина на три
преки оттук. Влязох сама. В къщата се разнасяше някаква странна
миризма. Нямам представа на какво. Сякаш няколко мъже са били
вътре. Отворих спалнята, а той лежеше точно както сега. Видях
пистолета, заключих вратата и после разбрах, че с мен е свършено. Не
знаех какво да правя. Дори полицията да се увери, че нямам нищо
общо, където и да отида отсега нататък…

Стийв рязко я прекъсна:
— Той е влязъл тук… как?
— Не знам.
— Продължавай.
— Заключих вратата. После се съблякох… с това нещо върху

леглото… и влязох в банята да взема душ и да си събера мозъка, ако
все още имах такъв. После излязох от спалнята, заключих я и взех
ключа. Агата се върна, но мисля, че не ме видя. Както и да е, след
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душа малко се посвестих. После пих едно уиски и накрая дойдох тук и
ти се обадих.

Тя замълча, наплюнчи крайчето на пръста си и заоправя лявата
си вежда.

— Това е всичко, Стийв. Абсолютно всичко.
— Домашните прислужници могат да бъдат доста любопитни, а

тази Агата повече от обичайното… или не съм прав?
Той отиде при вратата и огледа ключалката.
— Обзалагам се, че в къщата има поне три-четири ключа, които

стават.
Приближи се до прозорците, провери дръжките и огледа щорите

през стъклото. Нехайно попита през рамо:
— Краля беше ли влюбен в теб?
Гласът й прозвуча остро, почти гневно.
— Той никога не е бил влюбен. Преди две години, когато бях с

неговия оркестър в Сан Франциско, журналистите раздухаха някаква
тъпа история, в която нямаше нищо вярно. Сега я раздухват отново за
реклама на гастрола му. Днес следобед тъкмо му казвах, че няма да
търпя това нещо и категорично отказвам хората да ме свързват в
мислите си с него. Личният му живот беше противен. Направо вонеше.
Всички колеги в бизнеса го знаят. А в нашия бизнес маргаритки не
цъфтят под път и над път.

— Само в твоята спалня ли не е успял да проникне? — попита
Стийв.

Долорес се изчерви до корените на огненочервената си коса.
— Звучи неприятно — обясни той, — но трябва да огледам от

всички страни. Това, което казах, е вярно, нали?
— Да… предполагам, но не бих казала единственото.
— Иди в другата стая и пийни нещо.
Тя се изправи и открито го изгледа в очите.
— Аз не съм го убила, Стийв. И не съм го пускала в дома си тази

вечер. Не знаех, че ще идва, нито че има някакви причини да се
появява тук. Ако искаш, вярвай, но нещо не е наред. Леопарди беше
последният човек на света, който би отнел сам прекрасния си живот.

Стийв каза:
— Не е той, ангелче. Иди пийни нещо. Убили са го. Работата е

нагласена така, че да се осигури прикритие от Джъмбо Уолтърс. Хайде
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сега, излез.
Той остана неподвижен и смълчан, докато звуците, които чу от

дневната, не го убедиха, че домакинята е там. Тогава извади
кърпичката си, измъкна пистолета от дясната ръка на Леопарди и
внимателно го избърса. Същото стори и с пълнителя. Разпръсна
патроните и ги изтри един по един, включително и този в цевта. Сетне
пак зареди пистолета, напъха го в мъртвата ръка на Леопарди, сключи
пръстите му около дръжката и сложи показалеца му на спусъка. Пусна
ръката да падне естествено върху леглото. Опипа завивките, намери
празната гилза, избърса и нея и я остави там, където я намери.
Доближи кърпичката до носа си, помириса я с гримаса, обиколи
леглото, за да стигне до дрешника, и отвори вратата.

— Много небрежно отношение към дрехите, момче — промълви
тихо.

Грубовато кремаво сако висеше на една кука над тъмносив
панталон с колан от гущерова кожа. До тях бяха закачени жълта
копринена риза и виненочервена вратовръзка. Носна кърпичка в тон с
вратовръзката беше провиснала от горното джобче на сакото. На пода
имаше чифт канеленокафяви спортни обувки от кожа на газела и
чорапи. Недалеч се търкаляха жълти сатенени шорти с черни
инициали.

Стийв внимателно опипа сивия панталон и извади кожен
ключодържател. После излезе от стаята, мина през свързващото антре
и отиде в кухнята. Тя имаше солидна врата и хубава ключалка, в която
стърчеше ключ. Извади го и опита тези от ключодържателя, но нито
един не стана, затова върна оригиналния ключ на мястото и се прибра
в дневната. Отвори входната врата, излезе навън и я затвори, без да
поглежда към сгушеното в ъгъла на дивана момиче. Пак започна да
изпробва ключовете, докато най-после един стана. Отключи си, влезе в
къщата, върна се в спалнята и пусна ключодържателя в джоба на
панталона. Сетне отиде в дневната.

Долорес все още седеше неподвижно сгушена и не сваляше
поглед от него.

Той се облегна на камината и дръпна от цигарата си.
— Агата през цялото време ли беше с теб в студиото?
Тя кимна.
— Сигурно. Значи той е имал ключ. Това проверяваше, нали?
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— Да. Агата отдавна ли е при теб?
— Около година.
— Краде ли те? Дреболии имам предвид.
Долорес Чиоза уморено сви рамене.
— Има ли някакво значение? Почти всички го правят. Малко

крем или пудра, носна кърпичка, чифт чорапи от време на време. Да,
мисля, че е крала. Те смятат, че малко или повече това им се полага по
право.

— Не и свестните, ангелче.
— Как да ти кажа. При мен работата е доста изнурителна. Аз

работя нощем, често се прибирам доста късно. Тя ми е и гримьорка, не
само прислужница.

— Нещо друго за нея? Взема ли кокаин или марихуана? Пие ли?
Имала ли е истерични пристъпи на смях?

— Мисля, че не. Какво общо има тя с цялата работа, Стийв?
— Госпожице, тя е продала на някого ключ от твоя апартамент.

Очевидно е. Ти не си му го дала, собственикът не би му го дал, но
Агата е могла да го направи.

Вече гледаше съкрушена. Устата й леко потрепваше. Не много.
Чашата й стоеше недокосната. Стийв се наведе и отпи от нея.

Долорес бавно каза:
— Губим излишно време, Стийв. Трябва да се обадим на

полицията. Вече никой нищо не може да направи. Ако не с професията
ми, то с репутацията ми завинаги е свършено. Всички ще си мислят, че
е било любовна свада и съм го гръмнала, толкоз. Ако пък успея да ги
убедя, че не съм аз, тогава той се е застрелял в леглото ми и това пак
ще ме съсипе. Тъй че най-добре е по-бързо да свършваме.

Стийв тихо каза:
— Гледай сега. Мама често го правеше.
Допря пръст до устните си, наведе се и докосна нейните устни на

същото място със същия пръст. После се усмихна и рече:
— Ще отидем до Уолтърс — или по-скоро ти ще отидеш. Той ще

си избере ченгетата, а тези, които ще избере, няма да се понесат в
нощта с репортери в скута. Ще се промъкнат тихо, както го изисква
случаят. Уолтърс може да уреди тези неща. Нали точно на това се е
разчитало. Аз пък ще отида да намеря Агата, защото искам описание
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на човека, на когото е продала ключа… и го искам бързо. Между
другото, дължиш ми двайсетачка за повикването.

Не оставяй фактът да се изплъзне от съзнанието ти.
Долорес се изправи и се усмихна.
— Ти наистина си голяма работа — рече. — Защо си толкова

сигурен, че е бил убит?
— Не е облечен в собствената си пижама. Неговата е с

инициалите му. Нали аз му събирах дрехите снощи, преди да го
изхвърля от „Карлтън“. Хайде, обличай се, ангелче, и ми дай адреса на
Агата.

Къщата беше малка и се намираше на Брайтън Авеню, близо до
Джеферсън, в квартал, застроен с подобни къщи, старомодни, с предни
веранди. Към тази водеше тясна бетонна пътечка, която луната
правеше да изглежда по-бяла, отколкото бе в действителност.

Стийв изкачи стъпалата и погледна големия фасаден прозорец,
през който се процеждаше светлина. Почука. Някой затътри крака,
жена отвори вратата и го изгледа през мрежата за комари. Беше
тантуреста, възрастна, с къдрава побеляла коса. Тялото й изглеждаше
безформено в халата, а краката й влачеха големи чехли. В люлеещ се
стол до масата седеше мъж с лъщяща плешива глава и млечно-бели
очи. Държеше ръцете си в скута и безцелно кълчеше пръсти. Изобщо
не погледна към вратата.

Стийв каза:
— Идвам от госпожица Чиоза. Вие ли сте майката на Агата?
Жената отвърна безизразно:
— Ами да. Тя не си е вкъщи, господине.
Мъжът в стола измъкна отнякъде кърпичка и се изсекна. Сетне

мрачно се изхили.
— Госпожица Чиоза не се чувства много добре тази вечер.

Надява се Агата да се върне, за да остане при нея през нощта.
Мъжът с млечнобелите очи пак рязко се изкикоти.
Жената каза:
— Не знам къде е. Не се прибира у дома. С татко я чакаме да си

дойде, но тя хойка, докато се поболеем.
Старецът грубо се намеси с дрезгав глас:
— Ще се мотае навън, докато ченгетата най-после я докопат.
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— Татко е полусляп — каза жената. — Затова е малко зъл. Няма
ли да влезете?

Стийв поклати глава и запремята шапката из ръцете си като
срамежлив селски ерген на вечеринка.

— Трябва да я намеря — повтори той. — Къде би могла да
отиде?

— Да смуче алкохол с разни хаймани — изграчи таткото. — С
тесни гащи и копринени шалчета на вратовете вместо вратовръзки.
Ако виждах, щях да я нажуля с каиша до припадък.

Той стисна ръкохватките на стола и мускулите изхвръкнаха на
възли под кожата на ръцете му. После се разплака. Сълзите рукнаха от
млечнобелите му очи и потекоха по наболата му бяла брада. Жената
отиде при него, взе кърпичката от ръката му и избърса лицето му.
После се изсекна в нея и се върна при вратата.

— Може да е навсякъде — каза тя на Стийв. — Това е голям
град, господине. Не знам какво да ви кажа.

Стийв се обади унило:
— Ще се върна. Ако се прибере, бихте ли й предали? Кой е

телефонният ви номер?
— Кой ни е телефонният номер, татко? — провикна се жената

през рамо.
— Няма да кажа — изпръхтя той.
— Спомних си — рече жената. — Две, четири, пет, четири.

Обадете се, когато и да е. С татко няма какво да правим.
Стийв и благодари и се върна по бялата пътечка до улицата, а

оттам — половин пряка по-надолу, където беше оставил колата си.
Разсеяно се огледа наоколо и понечи да се качи, но изведнъж се закова
на място и стисна здраво вратата с ръка. После я пусна, направи три
крачки встрани и се загледа към отсрещната постройка.

Всички къщи си приличаха като една, но на предния прозорец на
тази срещу него имаше надпис „Дава се под наем“ и адрес на агенция
за недвижими имоти, забучен на табелка върху малката зелена площ
пред входа. Самата къща изглеждаше запусната и съвършено празна,
но в алейката беше паркиран черен двуместен автомобил.

Стийв си промърмори под носа:
— Предчувствие. Провери го, Стиви.
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Той прекоси почти на пръсти широката улица, без нито за миг да
сваля ръката си от твърдия метал на пистолета в джоба, спря зад колата
и се заослушва. После безшумно се премести от лявата й страна,
хвърли поглед назад, към улицата, след което надникна в отворения
преден прозорец.

Момичето седеше така, сякаш шофираше, само дето главата му
бе твърде много наклонена към ъгъла. Червената баретка бе все още на
мястото си, сивото палто с кожичките все така обгръщаше тялото й. На
отразената лунна светлина се виждаха зейналата й уста, увисналият
навън език и кестенявите очи, оцъклени срещу покрива на колата.

— Грубичко се отнасят с жените тия юнаци — промърмори
Стийв.

Голямата чанта от черен брокат лежеше върху съседната седалка
и зееше отворена като устата на момичето — като устата на госпожица
Мерилин Делорм и виолетовата й чанта.

— Да, грубички са с жените.
Стийв отстъпи назад и се спря под малка палма до началото на

алеята. Улицата бе празна и безлюдна като опустял театрален салон.
Той безшумно отиде до колата си, качи се и потегли.

Нищо особено. Момиче, прибирало се самичко късно през
нощта, нападнато и удушено близо до дома от някой изверг. Доста
просто. Първата патрулна кола, която обикаляше квартала, ако
момчетата бяха полубудни, щеше да спре в мига, в който видеха знака
„дава се под наем“. Стийв силно натисна педала на газта и бързо се
махна оттам.

На ъгъла на „Уошингтън“ и „Фигероа“ влезе в денонощна
дрогерия и плътно затвори вратата на телефонната кабина след себе
си. Пусна монета и набра номера на полицейския участък. Свързаха го
с дежурния. Стийв му каза:

— Ако обичате, запишете следното, сержант. Брайтън Авеню
номер 3200, западната страна, в алеята на празна къща. Дотук
записахте ли?

— Да. И какво?
— Кола с мъртва жена в нея — бързо добави Стийв и затвори.
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Килън, главният дневен администратор и помощник-управител
на хотел „Карлтън“, беше нощна смяна, защото нощният
администратор Милър си беше взел една седмица отпуск. Беше един и
половина през нощта, пълно мъртвило и Килън умираше от скука.
Отдавна бе свършил всичко, което би трябвало да бъде свършено,
защото вече двайсет години вреше в хотелския бизнес и тайни за него
нямаше.

Нощният портиер беше приключил с чистенето и се бе прибрал в
стаичката си до асансьорите. Както обикновено, само един асансьор
беше осветен и отворен. Централното фоайе светеше от чистота и
лампите едва мъждукаха както подобава. Всичко си бе точно както
винаги.

Килън бе малко нисичък, набит мъж с ясни лъскави жабешки
очи, които на пръв поглед гледаха дружелюбно, но в действителност
нямаха никакво изражение. Косата му беше пясъчноруса и доста
оскъдна. Бледите му ръце бяха сключени отпред върху мраморния
плот. Беше точно толкова висок, че да може да отпусне тежестта си
върху плота, без да изглежда, че се е проснал отгоре. Гледаше в
стената срещу входното фоайе, но не я виждаше. Бе полузаспал,
въпреки че очите му бяха широко отворени, и ако нощният портиер
драснеше клечка кибрит в стаята си, Килън щеше да разбере и веднага
да натисне звънеца.

Обкованата с медни лайсни люлееща се врата се отвори и Стийв
Грейс влезе — с вдигната яка на пардесюто, нахлупена шапка над
очите и димяща цигара между устните. Изглеждаше доста небрежен,
много жизнен и с чувството, че си е у дома. Отиде до рецепцията и
почука отгоре.

— Събуди се! — изсумтя.
Килън отмести погледа си няколко сантиметра встрани и каза:
— Всички външни стаи са с бани. Но никакви забави на осмия

етаж! Здравей, Стийв. Значи най-после ти теглиха балтийката. И то
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несправедливо. Такъв е животът.
— Всичко е наред — отвърна Стийв. — Имате ли нов детектив?
— Нямаме нужда, Стийв. И никога не сме имали, ако питаш мен.
— Ще имате, докато хора с твоя опит пускат разни фльорци на

същия коридор с типове като Леопарди.
Килън притвори очи, после пак ги отвори, загледан в същата

точка, както и преди. Каза с безразличие:
— Не съм аз, приятел. Но всеки може да сгреши. В крайна

сметка Милър е счетоводител, а не администратор.
Стийв се отметна назад и лицето му се вкамени. Димът сякаш

увисна над крайчето на цигарата му. Очите му приличаха на две черни
стъкълца. Той се усмихна малко мръснишки.

— А защо Леопарди беше настанен в стая за четири долара на
осмия вместо горе, в луксозните скъпи апартаменти за по двайсет и
осем?

Килън му се усмихна в отговор.
— Аз не съм настанявал Леопарди, стара пушко. За него имаше

резервация. Предположих, че това е искал. Някои не обичат да харчат.
Имаш ли други въпроси, господин Грейс?

— Да. Осемстотин и тринайсета беше ли празна тази нощ?
— Беше писана за ремонт, така че остана празна. Нещо по

канализацията. Продължавай.
— Кой я писа за ремонт?
Ярките неразгадаеми очи на Килън се обърнаха и странно се

втренчиха. Той не отговори. Стийв продължи:
— Ще ти кажа защо. Леопарди беше в осемстотин и петнайсета,

а двете момичета в осемстотин и единайсета. И само осемстотин и
тринайсета помежду им. Някой с универсален ключ може да е влязъл в
осемстотин и тринайсета и да е вдигнал резетата на свързващите
врати. Ако и настанените в съседните две стаи са направили същото от
тяхната страна — общият терен е бил готов.

— И какво от това? — попита Килън. — Изиграли са ни с осем
долара. Е, случва се и в по-добри хотели.

Очите му отново бяха станали сънливи.
— Милър би могъл да го направи — каза Стийв. — По дяволите!

Тъпо е. Милър не е такъв човек. Да си рискува службата за няколко
долара. Пфу! Никога не е бил лаком за пари.
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Килън се обади:
— Хайде, ченге. Изплюй най-сетне камъчето.
— Едно от момичетата в осемстотин и единайсета имаше

пистолет. Вчера Леопарди е получил заплашително писмо — не знам
нито къде, нито как. Само че то изобщо не го е развълнувало. Беше го
скъсал. Така разбрах за него. Събрах парченцата от кошчето му за
боклук. Предполагам, свитата му вече е напуснала хотела.

— Разбира се. Отидоха в „Нормандия“.
— Обади се в „Нормандия“ и поискай да те свържат с Леопарди.

Ако е там, все още кърка. Вероятно с тайфа.
— Защо? — предпазливо попита Килън.
— Защото си свестен тип. Ако Леопарди отговори, просто

затвори. — Стийв замълча и силно защипа брадичката си. — Ако е
излязъл, опитай се да разбереш къде.

Килън се изправи, продължително и внимателно изгледа Стийв и
влезе зад стъклената преграда. Стийв стоеше неподвижен и слушаше.
Едната му ръка бе стисната в юмрук, другата безшумно потропваше по
мраморния плот.

След около три минути Килън се върна, облакъти се пак и каза:
— Няма го. В апартамента му се вихри купон — този път са му

дали голям — и данданията е страхотна. Говорих с някакъв тип, който
беше що-годе трезвен. Та той каза, че към десет часа някой се обадил
на Леопарди — било момиче. Излязъл доста напудрен, по думите на
онзи, и намеквал за някакво страшно сочно маце. Това е всичко, което
успя да ми каже онзи пияндурник.

— Ти си мъжко момче — рече Стийв — и не мога да не ти кажа
останалото. Харесваше ми да работя тук. Пък и не бях кой знае колко
зает.

Той се насочи към изхода. Килън го изчака да хване медната
дръжка на вратата, преди да го повика обратно. Стийв се обърна и
бавно се върна на рецепцията.

Килън каза:
— Чух, че Леопарди стрелял по теб. Мисля, че тогава този факт е

останал незабелязан. Поне тук долу не беше отразен. Струва ми се, че
Питърс не го е осъзнал напълно, докато не е видял пръснатото
огледало в осемстотин и петнайсета. Ако имаш желание да се върнеш,
Стийв…
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Стив поклати глава.
— Благодаря ти за жеста.
— А като чух за изстрела — добави Килън, — си спомних нещо.

Преди две години едно момиче се застреля в осемстотин и петнайсета.
Стийв изправи гръбнака си така рязко, че почти подскочи.
— Какво момиче?
Килън го изгледа изненадан.
— Не знам. Не си спомням истинското й име. Момиче,

подритвано толкова дълго, че не издържало и пожелало да умре в
чисто легло… самичко.

Стийв се пресегна и сграбчи Килън за ръката.
— Хотелските архиви — изграчи той. — Изрезки, всичко,

каквото са писали във вестниците, ще го има там. Искам да видя
изрезките.

Килън дълго не свали поглед от лицето му. После рече:
— Не знам какви ги вършиш, момче, но си играеш с огъня. Това

мога да ти кажа. А иначе аз и без това цяла нощ се чудя какво да правя.
Той се пресегна и натисна звънеца. Вратата на стаичката до

асансьора се отбори и нощният портиер се появи във фоайето.
Усмихна се и кимна на Стийв.

— Застани на рецепцията, Карл — каза Килън. — За известно
време ще съм в кабинета на господин Питърс.

После отиде до касата и извади връзка ключове.
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Хижата бе построена на висок планински скат, гъсто обрасъл с
борови, дъбови и кедрови гори. Беше солидна, с каменен комин, цялата
обшита с дъски и здраво вкопана в скалата. На дневна светлина
покривът беше зелен, стените — тъмночервеникаво-кафяви, а рамките
на прозорците и завесите — червени. На невероятно ярката
октомврийска луна тя се открояваше ясно до последния детайл, с
изключение на цветовете.

С нея свършваше пътят и поне на четвърт миля околовръст
нямаше нито една друга сграда. В пет часа сутринта Стийв излезе от
последния завой с изгасени фарове. Спря колата веднага щом се убеди,
че това е хижата, която търсеше, слезе и безшумно тръгна по банкета
на чакълестия път, по килим от диви иглики.

На нивото на пътя имаше груб гараж от чамови дъски, от който
пътечка водеше до верандата на къщата. Гаражът бе отключен. Стийв
внимателно отвори вратата, пипнешком обиколи тъмното туловище на
някаква кола и опипа капака на радиатора. Още беше топъл. Стийв
извади от джоба си фенерче и плъзна лъча му по колата. Сива, прашна,
нивото на бензина много ниско. Изгаси фенерчето, внимателно затвори
вратата на гаража и отново пъхна на място дървото, което служеше за
подпора. После изкачи пътечката до хижата.

Зад спуснатите червени завеси светеше. Верандата беше висока и
на нея имаше камара хвойнови трупи, все още с кората. Входната врата
беше с външно резе и груба дървена дръжка над него.

Стийв се изкачи по стълбите нито много тихо, нито твърде
шумно, посегна, въздъхна дълбоко и почука. Докосна само веднъж с
пръсти дръжката на пистолета във вътрешния джоб на сакото и извади
ръката си празна.

Изскърца стол, приближиха стъпки, глас тихо попита:
— Какво има?
Гласът на Милър.
Стийв приближи устни до дървото и рече:
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— Аз съм, Джордж, Стийв. Станал ли си вече?
Ключът се превъртя и вратата се отвори.
Джордж Милър, изтупаният нощен администратор на хотел

„Карлтън“, сега изобщо не изглеждаше изтупан. Беше облечен със стар
панталон и дебел вълнен пуловер с поло яка. Беше обут в груби
плетени чорапи и пантофи с козината отгоре. Подрязаните му черни
мустачки стояха като изкривено тъмно петно върху бледото му лице.
На ниска напречна греда под покривната извивка светеха две голи
крушки. Беше запалена и настолна лампа, чийто абажур бе килнат
така, че да насочва светлината към големия фотьойл с кожена седалка
и подвижен гръб. В голямо открито огнище лениво припламваше огън
сред купчина мека пепел.

Милър каза с ниския си дрезгав глас:
— Дявол да го вземе, Стийв. Радвам се да те видя. Как изобщо

ни намери? Хайде, влизай, момче.
Стийв прекрачи прага, а Милър заключи вратата.
— Градски навици — усмихнато рече той. — Никой нищо не

заключва в планината. Сядай и се стопли. По това време навън е доста
студено.

— Да. Доста е студено — съгласи се Стийв.
Седна във фотьойла и сложи палтото и шапката си в края на

солидната дървена маса отзад. Наведе се напред и протегна ръце над
огъня.

— Как, по дяволите, ни намери, Стийв? — отново попита
Милър.

Стийв не го погледна. Отвърна тихо:
— Никак не беше лесно. Снощи ти сам ми каза, че брат ти имал

хижа в планината, спомняш ли си? И тъй като нямах какво да правя,
реших да намина да закусим заедно. Съдържателят на хотела в
Крестлайн не познава виладжиите. Неговите клиенти са все транзитно
преминаващи. Позвъних на собственик на гараж, но и той не
познаваше никакъв Милър.

Тогава видях, че от другата страна на улицата свети склад за
дървен материал и един дребосък, дървар, заместник-шериф, търговец
на дървен материал и още половин дузина други неща, тъкмо
изкарваше колата си и се готвеше да слиза до Сан Бернардино за
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бензин. Много схватлив дребосък. В мига, в който споменах, че брат ти
е бил боксьор, се сети и ме упъти. И ето ме тук.

Милър приглади мустаците си. Някъде в задната част на къщата
изскърца пружина.

— Той, естествено, все още е със спортния си псевдоним Гъф
Толи. Ще го събудя и ще пием кафе. Предполагам, и двамата имаме
един и същ проблем. Свикнали сме да работим нощем и не можем да
спим. Изобщо не съм си лягал.

Стийв бавно го изгледа и извърна поглед. Зад гърба му се обади
груб глас:

— Гъф е станал. Кой е приятелят ти, Джордж?
Стийв небрежно се изправи и се обърна. Първо погледна ръцете

на мъжа. Не можа да се въздържи. Бяха огромни, добре поддържани,
що се отнася до чистотата, но загрубели и грозни. Едно от кокалчетата
беше чупено зле. Самият мъж бе едър и рижав. Беше навлякъл
развлечен халат направо върху пижамата. Имаше загрубяло,
безизразно лице, обсипано с белези по скулите. Над веждите и в
ъгълчетата на устата също имаше белези, но по-малки и белезникави.
Носът му беше дебел и разплескан. Следите от многобройните боксови
ръкавици, бъхтили лицето му, определено си личаха. Единствено очите
му бегло напомняха тези на брат му. Милър каза:

— Стийв Грейс. Нощен детектив в хотела… до снощи. —
Усмивката му бе някак неопределена.

Гъф Толи приближи и се здрависа.
— Радвам се да се запознаем — рече. — Ей сега ще навлека

нещо и ще дойда да спретнем закуската. Аз добре се наспах, но
Джордж не е мигвал, нещастникът.

Той се насочи към вратата, от която се бе появил. Там спря и се
облегна на стар грамофон. Пъхна огромната си лапа зад купчина плочи
в книжни калъфи и остана така, без да помръдва.

— Намери ли си нова работа, Стийв? — попита Милър. — Или
още не си търсил?

— Да, в известен смисъл. Предполагам, че съм глупак, но съм
решил да опитам на попрището на частния детектив. Което е загубена
работа, ако не вдигнеш малко шум около себе си. — Той сви рамене.
После добави между другото: — Очистили са Крал Леопарди.
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Милър зяпна и остана така почти цяла минута — съвършено
неподвижен, с отворена уста. Гъф Толи се облегна на стената с
непроницаема физиономия. Най-после Милър се обади:

— Очистили го? Къде са го очистили? Само не ми казвай…
— Не в хотела, Джордж. Много неприятно, нали? В апартамента

на едно момиче. Свястно момиче. То не го е примамило там. Старият
номер със самоубийството — само дето няма да мине. А момичето е
моя клиентка.

Милър не помръдваше. Мъжагата също. Стийв опря рамене в
каменната полица над огнището. Тихо продължи:

— Вчера следобед отидох В клуб „Шалот“ да се извиня на
Леопарди. Глупава идея, защото не му дължах никакво извинение. С
него в бара беше момиче. Той ме цапардоса три пъти и се омете. Това
не се хареса на момичето. Двамата си допаднахме, пихме по чашка.
После късно същата вечер, снощи, тя ми се обади и каза, че Леопарди
бил у тях, пиян, и не можела да се отърве от него. Отидох. Само дето
не беше пиян. Беше мъртъв, в нейното легло, с жълта пижама.

Мъжагата повдигна лявата си ръка и си разроши косата. Милър
бавно се облегна на ръба на масата, сякаш се боеше, че е доста остър и
ще го пореже. Устните му потрепваха под подстриганите черни
мустачки.

— Отвратително — каза дрезгаво.
— Направо да не повярваш — обади се левентът.
— Само че пижамата не беше на Леопарди — продължи Стийв.

— Неговата имаше инициали, големи черни инициали. И беше
сатенена, а не копринена. И въпреки че стискаше пистолет в ръката —
пистолетът на момичето, между другото, — не се е прострелял сам в
сърцето. Ченгетата ще го докажат. Може би не сте чували, че
напоследък се използва така нареченият тест на Лърд, при който с
парафин се доказва дали някой е стрелял в определения период от
време. Убийството е трябвало да бъде извършено снощи в хотела, в
стая осемстотин и петнайсета. Аз обаче провалих работата, като го
изхвърлих, преди чернокосата от осемстотин и единайсета да успее да
го очисти. Нали, Джордж?

— Предполагам, ако изобщо знам за какво говориш — отвърна
Милър.

Стийв бавно каза:
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— Мисля, че знаеш за какво говоря, Джордж. Очевидно
замисълът е бил справедливото възмездие да настигне Леопарди в стая
осемстотин и петнайсет. Защото преди две години едно момиче се е
самоубило точно в тази стая. Момиче, което се е регистрирало като
Мери Смит, но се е казвало Ийв Толи. А истинското му име е Ийв
Милър.

Едрият мъж тежко се облегна върху грамофона и дрезгаво
вметна:

— Вероятно още не съм се събудил, но тия приказки ми
намирисват на калташки номер. Ние имахме сестра, Ийв, която се
застреля в „Карлтън“. И какво от това?

Стийв се усмихна леко накриво.
— Слушай, Джордж — рече той. — Ти ми каза, че Килън е

регистрирал двете момичета в осемстотин и единайсета. Всъщност си
бил ти. Каза ми, че Леопарди е взел стая на осмия вместо хубав
апартамент, защото бил стиснат. Не е бил стиснат.

Просто не му е пукало къде ще го настанят, стига наоколо да има
женска компания. За която пък ти си се погрижил. Ти си планирал
цялата работа, Джордж. Дори си накарал Питърс да пише на Леопарди
в „Релей“ в Сан Франциско и да го покани да отседне в „Карлтън“,
когато пристигне, под предлог че е собственост на същия човек, който
притежава и клуб „Шалот“. Сякаш някой от ранга на Джъмбо Уолтърс
ще се интересува къде е отседнал някакъв си оркестрант.

Лицето на Милър беше мъртвешки бледо, безизразно. Заговори
на пресекулки:

— Стийв… за бога, Стийв, какви ги приказваш? Как, по
дяволите, бих могъл…

— Съжалявам, братле. Харесваше ми да работим заедно. И теб
много харесвах. И струва ми се, още те харесвам. Не харесвам обаче
хора, които душат жени или петнят името им, само и само да прикрият
убийство с цел отмъщение.

Ръката му се стрелна нагоре… и застина. Огромният мъж се
обади:

— Я по-спокойно. И виж какво има тук.
Гъф беше извадил лапата си иззад купчината плочи и стискаше

колт 45-и калибър. После процеди през зъби:



53

— Винаги съм смятал, че хотелските ченгета са само прости
биячи. Но, виж, с теб съм сбъркал. Имаш мозък в главата. По дяволите!
Да пукна, ако не си отскочил и до Корт Стрийт сто и осемнайсет. Прав
ли съм?

Стийв отпусна надолу празната си ръка и погледна право срещу
големия колт.

— Прав си. Видях момичето мъртво, със следите от твоите
пръсти по шията. Полицията може да измери захвата, човече. Много си
сгрешил, като си убил прислужницата на Долорес Чиоза по същия
начин. Те ще сравнят отпечатъците, ще разберат, че чернокосото
момиче е било снощи в „Карлтън“, и ще сглобят парче по парче цялата
история. С информацията, която ще получат в хотела, няма начин да не
разберат. Давам ти две седмици, ако изчезнеш бързо. Ама наистина
бързо.

Милър облиза пресъхналите си устни и тихо каза:
— Няма защо да бързаме, Стийв. Изобщо няма за какво да

бързаме. Ние си свършихме работата. Може би не по най-добрия
начин, може би не по най-изискания, но пък и работата не беше
изискана. А Леопарди беше един от най-гадните мръсници. Ние
обичахме сестричката си, а той я превърна в пачавра. Тя беше наивно
хлапе, което се влюби в този бляскав никаквец, а той я захвърли заради
червенокоса красавица от неговия бранш. Той я стъпка, захвърли и
разби сърцето й… и тя се самоуби.

— Така — дрезгаво рече Стийв. — А къде бяхте вие през цялото
това време? Ноктите ли си пилихте?

— Нямаше ни, когато се е случило. Необходими ни бяха години,
за да разберем всичко.

— И решихте, че това оправдава убийството на четирима души,
така ли? — не се сдържа Стийв. — А що се отнася до Долорес Чиоза,
тя не би си изтрила и обувките в Леопарди — както тогава, така и сега.
Но вие трябваше да забъркате и нея в гнусното си дребнаво
отмъщение. Повдига ми се от теб, Джордж. Кажи на твоя як батко да
задвижва по-скоро убийствения си купон. Мъжището се ухили и рече:

— Дрънка глупости, Джордж. Виж дали има патлак. И не
заставай зад или пред него. Това желязо пробива всичко по пътя си.

Стийв не сваляше очи от 45-калибровия колт. Лицето му се бе
вкаменило като бял гранит. Върху устните му играеше тънка, студена
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усмивчица, очите му бяха черни и хладни. Милър тихо пристъпи в
козинявите си пантофи. Заобиколи масата, приближи се отстрани до
Стийв, пресегна се и потупа джобовете му. Отстъпи крачка назад и
посочи:

— Ето тук.
Стийв тихо каза:
— Сигурно не съм бил с всичкия си. Можех да те пипна още

тогава, Джордж.
— Отстрани се от него — излая Гъф Толи, прекоси тежко стаята

и ръгна грамадния колт в корема на Стийв.
Посегна с лявата си ръка и извади пистолета му от горния джоб

на сакото. Очите му зорко следяха неговите. Пресегна се назад и
подаде оръжието.

— Вземи го, Джордж.
Милър го взе, заобиколи масата и застана в най-отдалечения й

край. Гъф Толи също отстъпи назад.
— С теб е свършено, умнико. Това трябва да ти е ясно. Има само

два изхода от тези чукари, а на нас ни трябва време. Може пък на
никого да не си казал, нали така?

Стийв стърчеше като скала, с пребледняло лице и крива
усмивчица в ъгълчето на устата. Бе се вторачил в огромния пистолет и
погледът му беше леко учуден.

Милър се обади:
— Това ли е единственият начин, Гъф?
Сега гласът му по-скоро грачеше, без интонация, без обичайната

приятна дрезгавост.
Стийв леко извърна глава и погледна към Милър.
— Разбира се, че е единственият, Джордж. В края на краищата

вие сте просто двама евтини криминални престъпници. Двама садисти
с мръсни съзнания, които си играят на отмъстители за поруганата
девственост на сестричката си. Законът на джунглата. А всъщност в
момента вие вече сте мъртво месо — студено изгнило месо.

Гъф Толи се изсмя и дръпна предпазителя с палец.
— Кажи си молитвата, момче — каза подигравателно той.
— Кое те кара да мислиш, че ще ме пречукаш с това нещо? —

попита Стийв мрачно — В него няма патрони, удушвачо. По-добре
опитай да се справиш с мен като с жените — с голи ръце.
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Очите на мъжагата се стрелнаха надолу замъглени. Сетне се
изсмя гръмогласно.

— Леле, натрупал се е един пръст прах по това желязо — рече,
кикотейки се. — Гледай!

Насочи огромния пистолет към пода и натисна спусъка.
Ударникът изщрака на сухо — на празно. Лицето на исполина се
сгърчи.

Един миг никой не помръдна. После Гъф бавно се извъртя на
пети и погледна брат си. Каза почти нежно:

— Ти ли, Джордж?
Милър облиза устни и преглътна. Наложи му се да ги раздвижи

малко, за да успее да проговори:
— Аз, Гъф. Стоях до прозореца, когато Стийв слезе от колата си

долу на пътя. Видях го да влиза в гаража. Знаех, че колата още е топла.
Достатъчно народ убихме, Гъф. Твърде много. Затова извадих
патроните от пистолета ти.

Палецът на Милър вдигна предпазителя на пистолета на Стийв.
Очите на Гъф се оцъклиха. Той гледаше късото дуло като омагьосан.
После се метна яростно напред и замахна с празния колт. Милър се
стегна, застана неподвижно и смотолеви неясно, като старец:

— Сбогом, Гъф.
Пистолетът подскочи три пъти в малката му стегната ръка. От

дулото лениво се изви пушек. Един обгорял пън тупна в огнището.
Гъф Толи се усмихна озадачено, наведе се и се вкамени.

Пистолетът изтрополи в краката му. Той сграбчи корема си с
огромните, тежки ръце и бавно, прегракнало каза:

— Няма нищо, братле. Няма нищо. Май такова… Май…
Гласът му заглъхна и краката му се огънаха. Стийв направи три

бързи и дълги разкрача и фрасна Милър по брадичката. Едрият мъж се
свлече — тежко, както пада дърво.

Милър се завъртя из стаята и се блъсна в отсрещната стена,
Синьо-бяла чиния падна от рафта и се разби на пода. Пистолетът се
изхлузи от пръстите му. Стийв се хвърли към него и го вдигна. Милър
клекна и се загледа в брат си. Гъф Толи сведе главата си до пода и
скръсти ръце, а после безшумно легна по корем, като човек, капнал от
умора. Не издаде нито звук.
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През прозорците иззад червените завеси проникваше дневният
светлик. Обгорелият пън димеше в ъгъла на огнището, останалото
беше мека сива пепел с огнена сърцевина.

Стийв глухо каза:
— Ти ми спаси живота, Джордж, или най-малкото предотврати

голяма пукотевица. Рискувах, защото имах нужда от доказателства.
Седни зад бюрото, напиши всичко и се подпиши.

— Мъртъв ли е? — попита Милър.
— Мъртъв е, Джордж. Ти го уби. Пиши и това.
Милър тихо заговори:
— Странно. Бях решил да свърша с Леопарди сам, със

собствените си ръце, и то когато беше на върха, за да падне от най-
високото. Просто да го довърша и да си понеса последствията. Гъф
обаче искаше да изпипа работата изтънко. Гъф, железният брат, който
нямаше никакво образование и не е избягнал един удар в живота си,
искаше да го направи хитро, като обмисли всички възможности. Както
и да е, може би затова точно той притежава имоти. Като онази сграда с
апартаменти на Корт Стрийт, на която Джейк Стоянов беше
домоуправител. Не знам как се е добрал до прислужницата на Долорес
Чиоза, но няма особено значение, нали?

— Иди го напиши — рече Стийв. — Нали ти си се обадил на
Леопарди и си се престорил, че си момичето?

— Да — отвърна Милър. — Ще го напиша, Стийв. Ще го
подпиша, а после ти ще ме пуснеш — само за един час. Нали ще ме
пуснеш, Стийв? Само един час преднина. Не искам кой знае какво от
стар приятел, нали, Стийв? — и се усмихна. Беше плаха, крехка,
призрачна усмивка.

Стийв приклекна до проснатия на пода мъж и опипа артерията.
Погледна нагоре и рече:

— Съвсем мъртъв… Да, ще ти дам един час преднина, Джордж,
ако напишеш всичко.

Милър безшумно се приближи до високо дъбово бюро, обковано
с потъмнели медни гвоздеи. Отвори писалището, седна и взе
писалката. Отвинти капачката на мастилницата и започна да пише с
ясния си стегнат почерк на счетоводител.

Стийв Грейс седна пред огнището, запали цигара и се втренчи в
жаравата. Държеше пистолета с лявата си ръка, върху коляното. Отвън
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запяха птички. Вътре се чуваше единствено скърцането на перото.
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Слънцето се бе вдигнало доста високо, когато Стийв излезе от
къщата, заключи, спусна се по стръмната пътечка, а оттам по тесния
чакълест път до колата си. Сега гаражът бе празен. Сивата кола я
нямаше. Над боровете и дъбовете лениво се виеше дим от друга хижа,
отдалечена на не повече от половин миля.

Запали колата, взе завоя, подмина два товарни вагона,
превърнати в хижи, а оттам излезе на шосе с две платна, което се
изкачваше право към Крестлайн.

Паркира на главната улица пред хотел „Краят на света“, изпи
едно кафе на бара, а после се затвори в телефонната кабина в дъното
на празното фоайе. Помоли телефонистката за междуградска връзка с
Лос Анджелис, след което набра номера на собственика на клуб
„Шалот“.

Отзова се мазен гласец:
— Домът на господин Уолтърс.
— Стийв Грейс. Свържете ме с него, ако обичате.
— Един момент, моля.
Изщракване, нов глас, не толкова мазен и далеч по-твърд:
— Да?
— Стийв Грейс. Искам да говоря с господин Уолтърс.
— Съжалявам. Струва ми се, че не ви познавам. Малко е

раничко, амиго. По каква работа?
— Ходил ли е в дома на госпожица Чиоза?
— О! — Пауза. — Ченгето. Разбрах. Чакай така, приятел.
Сега вече друг глас. Ленив. С едва доловим ирландски акцент.
— Можеш да говориш, синко. Уолтърс на телефона.
— Аз съм Стийв Грейс. Аз съм онзи, който…
— Знам всичко, синко. Момичето е окей, между другото. Мисля,

че вече спи горе. Карай нататък.
— Намирам се в Крестлайн — най-високата точка на превала

Ароухед. Двама мъже са убили Леопарди. Единият е Джордж Милър,
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нощен администратор в хотел „Карлтън“. Другият е брат му, бивш
боксьор, Гъф Толи. Толи е мъртъв, застрелян от брат си. Милър се
измъкна, но ми остави пълните си признания, подробни и подписани.

Уолтърс бавно каза:
— Бързо действаш, синко, освен ако не си съвсем откачен. Най-

добре е веднага да дойдеш тук. Защо са го направили?
— Имали са сестра.
— Имали са сестра… — тихо повтори Уолтърс. — Ами онзи,

дето се е измъкнал? Не искам някой местен шериф или жаден за слава
селски съдия да си науми нещо…

Стийв тихо го прекъсна:
— Мисля, че няма нужда да се тревожите за това, господин

Уолтърс. Струва ми се, знам къде е отишъл.
Стийв Грейс закуси в хотела не защото беше гладен, а понеже се

чувстваше омаломощен. Качи се пак в колата и се заспуска по дългия
път от Крестлайн за Сан Бернардино. Широкото павирано шосе
пълзеше по самия ръб на дълбока урва с дъно чак в долината. На някои
места толкова се доближаваше до ръба, че дълги бели мантинели
предпазваха автомобилистите.

Мястото се оказа на две мили под Крестлайн, където пътят
правеше остър завой по хълбока на планината. Отстрани край банкета
бяха паркирали коли — няколко частни, една служебна и една на
„Пътна помощ“. Бялата мантинела беше счупена, а хората се бяха
скупчили край дупката и гледаха надолу.

На около двеста и петдесет метра под тях смачканите останки на
сива кола проблясваха на слънцето.



60

ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom

	Заглавна страница
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	Заслуги

