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На всички, които обичат влаковете и празниците
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Том Лангдън бе журналист — скиташе се по света, защото
далечните пътешествия му бяха в кръвта. Там, където другите губеха
почва под краката и се терзаеха от разтърсващите обрати на живота,
Том се чувстваше в свои води. Голяма част от професионалния му
живот бе минал по чужди земи, в писане на репортажи за войни,
бунтове, глад, болести и всевъзможни човешки страдания. Беше си
поставил сравнително лесна за формулиране цел. Искаше да промени
света, като привлече вниманието върху злините му. Пък и обичаше
приключенията.

Случи се така обаче, че макар да бе успял да документира
безброй ужасяващи събития, човечеството отиваше от зле към по-зле и
той се върна в Америка изпълнен с разочарование. В търсене на лек за
своята меланхолия започна да пише скучновати блудкави материали за
женски списания, издания за вътрешно обзавеждане, градинарство и
разни подобни. Увековечи магията на компоста и чудото на саморъчно
настланото дюшеме, но не постигна удовлетворение.

С наближаването на Коледа час по-скоро трябваше да реши как
да се придвижи от Източния бряг до Лос Анджелис. Причината да
тръгне натам беше стара като света: в Ел Ей се намираше тъй
наречената му постоянна приятелка Лелия Гибсън. Лелия си бе
опитала късмета като киноактриса, но след като години наред й
отреждаха роли в треторазредни филми на ужасите, бе предпочела да
работи зад кадър. И ето че сега, вместо да се оставя да я кълцат на
кървави парчета срещу мизерно заплащане, тя даряваше с глас безброй
герои от най-популярните, излъчвани в събота сутрин анимационни
филми. В детската телеиндустрия се наложи убеждението, че никой не
докарва гласовете на глуповатите горски същества с по-голям усет и
многообразие от златоустата Лелия Гибсън. Доказателство за това бяха
наградите, изпълващи вече цяла полица, безумно високите й хонорари
и надлежно защитените й права.

Връзката между Том и Лелия се бе зародила по време на нощен
полет от Югоизточна Азия до Щатите. Отначало той го отдаде на
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немалкото погълнат алкохол, но когато няколко часа преди кацането в
Ел Ей замайването отмина, Лелия все още му се струваше красива и
интересна — макар и малко повърхността и ексцентрична, — пък и все
тъй заинтригувана от него. Той пренощува в Калифорния, така че
задълбочиха познанството си. Тя му погостува на Източния бряг и
оттогава помежду им се установи една нескрепена с документ, но
удобна и за двамата връзка.

На някого може да се стори странно, че преуспяваща в Холивуд
жена ще хлътне по един номад, който сменяше паспортите си като
носни кърпи и беше в състояние да избълва цинични фрази на трийсет
езика, но не и да се стабилизира финансово. Но на Лелия й бяха
омръзнали мъжете от нейното собствено обкръжение. Както
дипломатично се бе изразила веднъж, на никого от тая долна лъжлива
паплач за нищо не можело да се разчита. Том бил репортер, бе
добавила тя, тъй че поне на моменти си имал работа с истината. Освен
това тя харесваше и грубоватата му привлекателност. С което според
него имаше предвид бръчките по лицето му, врязани през дългите
часове из ветровити пущинаци със свистящи край ушите му куршуми.
Всъщност лицето му често се бе заравяло в пясъка в съответствие с
местните разпоредби за безопасност.

Тя слушаше в захлас разказите на Том за отразяваните от него
знаменателни събития по целия свят. Той от своя страна се
възхищаваше колко умело имитира Лелия безбройните чудновати
гласчета. Освен това не се виждаха принудени да живеят заедно през
цялата година, а Том бе наясно какво преимущество е дистанцията на
фона на сложните препятствия пред съжителстващите двойки.

Той самият имаше зад гърба си краткотраен брак, приключил, без
да се родят деца. Днес бившата му съпруга не би приела да й се обади
за нейна сметка дори ако чуеше, че кръвта му изтича.

Беше на четирийсет и една и съвсем наскоро бе загубил майка
си, която бе получила инсулт; баща му бе починал няколко години
преди нея. Единствено дете в семейството, сега той се чувстваше
истински самотен и това го подтикваше към размишления. Половината
му живот на тази земя бе преминал, а той нямаше с какво да се
похвали, освен с един провален брак без наследници, неофициална
връзка с калифорнийската кралица на озвучаването, една камара
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публикувани материали и някоя и друга награда. По всички критерии
— мизерно оправдание за съществуването му.

Бе имал възможност да си създаде чудесен живот с друга жена,
но по необясними причини връзката се бе разпаднала. Сега вече бе
проумял, че отказът от брак с Елинор Картър щеше да си остане най-
голямата грешка в живота му. И въпреки това, верен на действената си
натура, той за пореден път се поддаде на жаждата да се скита и реши
по Коледа да замине с влак за Ел Ей.

Човек би попитал защо с влак, след като имаше предостатъчно
удобни полети, които да го отведат на желаното място за нула време.
Само че никой не може да търпи до безкрай летищните процедури за
сигурност, които дават право на разни униформени негодяи да
ровичкат с палки в съкровените ти места, да ти нареждат да си свалиш
панталоните пред непознати или да ти разпердушинват ръчната чанта.
В един момент просто откачаш. И Том бе откачил на летище „Ла
Гуардия“. Взривът не бе просто ядрена реакция — детонацията
наподобяваше по-скоро сриването на Помпей.

Тъкмо се връщаше от Италия, където събираше материали за
поредната глупава статия, този път за винопроизводството, и бе
погълнал повечко от предмета на проучване, за да издържи
изпитанието при пространните обяснения за видовете почви и
изсъхването на лозята. Ето защо беше уморен, раздразнителен, а и
махмурлия. Беше дремнал три часа в апартамента на един приятел в
Ню Йорк, преди отново да се отправи към летището, за да хване
самолет за Тексас. Задачата му бе да напише обзор за конкурсите по
красота за тийнейджъри, която бе приел, защото страшно обичаше
кървавите спортове.

При проверката за сигурност на „Ла Гуардия“ металотърсачът бе
докоснал онези деликатни места от неговата особа, с които не би
следвало да търси нито социален, нито какъвто и да било друг контакт.
Междувременно другият наглец от охраната успя да изръси всичко от
чантата му върху поточната лента. И Том се принуди безпомощно да
проследи как всяка негова вещ минава в полезрението на внезапно
заинтригувани непознати.

Като един вид елегантен завършек на това изключително
преживяване в този момент го информираха, че му е вдигнат
предупредителен флаг, насочен към картата му за самоличност, цвета
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на косата, избора на облекло, пък и размерите на носа му, ако щете.
(Така и не се изразиха ясно всъщност.)

В крайна сметка, вместо да лети за Далас, предстоеше му среща
със служители на ФБР, Агенцията по лекарствените средства, ЦРУ и
нюйоркската полиция. Не се знаело колко време ще отнеме. Така поне
му обясниха. Фразата „от пет до десет години“ също бе избълвана под
носа му. Е, заедно с накърнените му интимни части, това преля
чашата. И лавата изригна.

От висотата на своите сто осемдесет и пет сантиметра,
подсилени със сто и десет килограма яки мускули, Том усети как от
ушите му излиза пара. Избълва думи и словосъчетания, които
обикновено не би употребил в близост до коя да е църква, но целта му
сега бе екипът по безопасността, чиято омразна палка той строши на
две идеални половини. Не изпита гордост от този пристъп на насилие,
макар приветствените възгласи от събралите се пътници, станали
свидетели на случилото се, да го поободриха.

За щастие съдийката, пред която се яви, наскоро бе изтърпяла
повече от усърдна проверка за сигурност на някакво летище, тъй че
когато изслуша показанията му, двамата се спогледаха като
съучастници. Червеният флаг, оказа се — какъв потрес! — бил вдигнат
погрешка. Ето защо Том получи единствено строго предупреждение,
придружено от инструкции да се запише в групови сеанси по
овладяване на гнева, което той възнамеряваше да направи веднага щом
стихне непреодолимото му желание да размаже физиономията на онзи
с палката.

Другата последица от избухването бе забраната нещастното му
тяло да се появява в който и да било въздушен превозвач по маршрут в
Щатите през следващите две години. Той не смяташе, че е възможно да
му наложат подобно ограничение, но много скоро му обърнаха
внимание върху съответната законова разпоредба, изписана с
микроскопичен шрифт в юридическия правилник на авиокомпанията
под също толкова мъничкия раздел, озаглавен „Максимална
компенсация за загубен багаж — пет долара“.

В този момент бе получил просветление. Забраната да лети,
обичайният му метод на придвижване, бе предзнаменование; то
трябваше да се тълкува като знак свише.
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Ето как се стигна до решението да вземе влак до Ел Ей. Да
опише черно на бяло това пътуване по железницата от единия слънчев
океански бряг до другия в разгара на коледната треска. Разполагаше с
грандиозен подтик, много по-силен от желанието да прекара празника
с Лелия.

Том Лангдън принадлежеше към рода Лангдън от Елмира, Ню
Йорк. Тънките познавачи на литературната история биха свързали
въпросната фамилия с името Оливия Лангдън. А Оливия, тази
прелестна, жилава, макар и в крайна сметка трагична особа, си бе
спечелила неувяхваща слава посредством брака си със словоохотливия
оратор, сприхавия мъжкар и продуктивния писач, известен сред
приятелите си като Самюъл Клемънс, а иначе познат на света и влязъл
в историята като Марк Твен.

Том бе известен за тази родствена връзка още на онази крехка
възраст, когато умееше да пише само името си, и то с големи печатни
букви. Знанието за нея го бе вдъхновило да превърне думите в свое
препитание. То и Марк Твен бе започнал като журналист в
„Териториал Ентърпрайз“ във Вирджиния Сити, Невада, преди да
поеме към славата, богатството, банкрута, а сетне отново към слава и
богатство.

Самият Том на два пъти бе попадал в плен на терористични
групи, в пет-шест случая едва не го бяха убили, но той продължаваше
усърдно да отразява различни войни, въоръжени конфликти, преврати
и други похвати, използвани от „цивилизованите“ общества, за да
примирят своите различия. Бе видял с очите си как надеждата бива
изместена от ужас, ужасът от гняв, а гневът — от… е, от нищо, защото
гневът като че ли винаги остава, за да вгорчава живота на всички.

Макар да беше печелил важни награди, не вярваше да се е
превърнал в писател, способен да създава паметна проза, която да
увековечи името му. Не беше той като Марк Твен. И все пак
съзнанието за, макар и далечна връзка със създателя на „Хъкълбери
Фин“, „Живот по Мисисипи“ и „Човекът, който поквари Хайделберг“,
човек, чиито творби надживяваха времето, носеше на Том чудесно
усещане за неповторимост, макар и дължимо другиму.

Малко преди смъртта си бащата на Том, който всъщност бе
разкрил на сина си какво ги свързва с Марк Твен, го бе помолил да
доведе докрай нещо, което според легендата великият писател не бе
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успял да стори. По думите на стария Лангдън господин Клемънс, който
бе пътешествал повече от всеки свой съвременник, на стари години
предприел трансконтинентално пътуване с влак. Без съмнение му се бе
приискало да види и нещо добро след всичко, което бе изстрадало
семейството му. Смятало се, че си водел подробни бележки по време
на пътуването, но, кой знае защо, никога не ги бе претворил в цяла
книга. Ето това го бе помолил баща му: качи се на онзи влак, довърши
нестореното от Марк Твен, тъй че фамилията Лангдън да има с какво
да се гордее.

По онова време Том тъкмо бе преживял една изпълнена с
перипетии двайсет и четири часова самолетна одисея, прелитайки през
океана, за да си каже последно сбогом с баща си. Изслуша тази
изречена с мъка молба и онемя. Да прекоси страната с влак по Коледа,
за да осъществи някакво уж незавършено дело на Марк Твен? Каза си,
че съзнанието на баща му блуждае, измъчено от страданията, и затова
предсмъртното желание остана неизпълнено. И ето че сега, когато не
можеше повече да лети, без да се остави да му снемат отпечатъци и да
го оковат с вериги, той най-сетне щеше да предприеме онова пътуване
— заради своя старец, а може би и заради себе си.

Изминавайки близо пет хиляди километра през цяла Америка,
той щеше да се опита да открие себе си. Реши да тръгне в навечерието
на Коледа, защото се предполагаше, че това е време за обновление и
може би последен шанс да оправи собствените си бъркотии. Поне
щеше да се опита.

Нека кажем, че ако можеше да узнае какво знаменателно събитие
ще му се случи някакви си два часа след качването на влака, Том
сигурно би предпочел да тръгне за Калифорния пеша.
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„КАПИТЪЛ ЛИМИТЕД“|(ВАШИНГТОН —
ЧИКАГО)
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Когато слезе от таксито пред Юниън Стейшън във Вашингтон,
откъдето трябваше да започне пътуването, Том се замисли за
малобройните случаи, когато се бе придвижвал с влак из Щатите.
Движеше се все по Североизточната железопътна линия — отсечките
между столицата, Ню Йорк и Бостън — с най-новото в парка на
„Амтрак“, високоскоростните машини „Асела“. Бързи, красиви и
просторни, тези влакове по нищо не отстъпваха на европейските си
братовчеди. Бяха снабдени със стъклени врати между вагоните, които
се плъзгаха встрани, когато се приближиш, и напомняха на Том входа
към командния център на космически кораб от „Старшип Ентърпрайз“.
В интерес на истината първия път, когато се качи на „Асела“ и вратите
се плъзнаха, той се огледа в очакване да зърне Вулкан в униформата на
звездната флота.

Том имаше резервация за спално купе в „Капитъл Лимитед“,
който щеше да го отведе от Вашингтон до Чикаго. Всъщност трябваше
да се прекачи, за да стигне до Западния бряг. „Капитъл Лимитед“
покриваше първата отсечка, а с внушителния „Саутуест Чийф“ щеше
да измине втория и далеч по-дълъг преход. За „Капитъл Лимитед“,
част от приказната „Балтимор енд Охайо“, се разказваха легенди.
Онова, което отличаваше железопътната компания за превози „Би енд
Оу“, бе фактът, че първа в страната се бе нагърбила с превоза на
пътници.

„Кап“, както гальовно наричаха „Капитъл Лимитед“, открай
време се смяташе за най-престижния, най-изискания
трансконтинентален влак в страната. В някакъв момент тук се
предлагаше омар „Нюбърг“ със сметана и шери, имаше сервизи от
порцелан и кристал, а имаше и живописни куполовидни вагончета,
откъдето се наблюдава пейзажът отвън. Бяха включени и вагони
„Пулман“ с легендарните им стюарди, за които се говореше, че вадели
страшни пари от почерпките. През дългата си история „Кап“ бе возил
крале и принцеси, президенти, кинозвезди и промишлени титани от
Чикаго до столицата Вашингтон и обратно, а разказите за тези
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пътувания съставляваха легендите в железопътната традиция. Том би
направил завидна кариера като светски репортер просто като отразява
разюзданите приумици на пътниците по този маршрут.

На млади години — поради родствената връзка и интереса на
баща му към великия писател — Том сам се бе потопил в живота на
Марк Твен, в неговото творчество и митология. Като един вид
подготовка за трансконтиненталното пътуване беше препрочел
„Глупаци в чужбина“, разказ за петмесечното плаване на Марк Твен с
парахода „Квакер Сити“ до Европа и Божи гроб. За Том това бе един от
най-смешните, най-скандалните пътеписи в историята на литературата.
Ако човек можеше да си представи Сам Клемънс — онзи мършав
младеж, току-що излязъл от дебрите на Дивия запад, от когото никой
не би очаквал да се превърне в световноизвестния ерудиран човек на
словото — в компанията богобоязливи американци от Средния запад,
за пръв път поели към Стария свят, шокиращите възможности за
наблюдение ставаха повече от очевидни. Том не се готвеше за
чужбина, но в голяма степен се чувстваше странник в собствената си
страна, защото по ирония на съдбата бе видял много повече от света
отвъд океана, отколкото от Америка.

„Капитъл Лимитед“ тръгваше от столицата точно в 4:05
следобед, спираше на дванайсет гари между Вашингтон и Чикаго и
пристигаше в града на ветровете точно в 9:19 на следващата сутрин.
Том щеше да направи кратък престой в Чикаго, за да се качи същия
следобед на „Саутуест Чийф“ и да се отправи към Ел Ей. Добър
маршрут, който обещаваше да раздвижи кръвта му — ефект, който
статиите, посветени на точния момент за ашладисване на свещените
дръвчета или за почистване на септичните ями, така и не успяха да
постигнат.

Той си купи билети, предаде ски екипа си на съответния
служител, отговарящ за багажа — защото двамата с Лелия се канеха да
се спускат по модните склонове около Тахо по Коледа, — и пътем
отбеляза колко внушителна е Юниън Стейшън, която, преди да бъде
събудена за живот, едва не бе нарочена за разрушаване. В края на
шейсетте тя се бе превърнала в национален туристически обект —
всъщност искаха да прожектират диапозитиви в една голяма дупка,
която никой никога не посещаваше. И след като вложените трийсет
милиона долара отидоха нахалост, националният туристически обект,
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който никой не посещаваше, тихомълком бе затворен. Остана само
една малка част от сградата с пробит покрив, откъдето хората можеха,
представете си, да се качат на влак.

Завръщайки се след края на Втората световна война през 1945-а,
бащата на Том бе минал през този терминал в романски стил на път за
вкъщи. А синът му вървеше сред увенчаните с множество скулптури и
украси мраморни коридори и си представяше, че крачи бодро като
баща си обратно към сигурността на цивилния живот, след като е
спасил света от тиранията, та макар и въоръжен единствено с пушка и
младежка смелост. Изглеждаше някак уместно Том да започне
пътуването си оттук, от портала, през който баща му бе прекрачил от
един живот в друг. Синът можеше само да се надява да не го посрами.

* * *

Няколко минути Том се задържа пред огромния макет на коледен
влак в западния край на централното фоайе. Беше пълно с деца и
възрастни, видимо заинтригувани от миниатюрните метални
вагончета, преминаващи край старателно оформени градчета,
хълмчета и поля. Влаковете притежават носталгичен магнетизъм, на
който не устояват дори множеството американци, които никога не се
возят на тях. Поддал се на атмосферата, Том усети, че се усмихва
широко на малките вагончета, които профучаваха по тесните релси.

Влакът скоро щеше да отвори врати за пътниците, така че Том се
насочи към перона. Макар напоследък някои гари да бяха въвели
електронна проверка на багажа, всеки можеше да пристигне в
последния момент и да се метне през отворената врата. Нямаше
контролно-пропускателни пунктове, нито палки в нахални ръце, нито
налудничави въпроси като например дали бихте допуснали някой
напълно непознат да натовари малко термоядрено устройство в
ръчната ви чанта, докато сте в тоалетната, сякаш няма доброволно да
предоставите подобна информация. Човек просто се мята и заминава.
В модерния свят на безкрайни правила простотата на този вид
пътуване бе всъщност твърде ободряваща.

Том седна в чакалнята на „Кап“ и взе да изучава спътниците си.
Спомни си как, когато се бе возил с „Асела“ до Ню Йорк, буквално
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всички чакащи бяха делови служители, облечени строго и снабдени с
всички видове достъпни за корпоративния бизнес оръжия: клетъчни
телефони, пейджъри, електронни бележници, преносими компютри,
приемници на слушалки, лазерни писалки, заредени с плутоний
чудесийки и куфарчета с хард дискове. Това бяха напористи хора с
мисия и когато вратата се бе отворила да пропусне тълпата, те се бяха
спуснали към стъпалата. Том за малко не бе разсъблечен, защото не
крачеше достатъчно бързо. Някаква дребничка, но решителна бизнес
дама връхлетя отгоре му, все едно бе разперил насреща й червена
пелерина, а нейната единствена цел бе да го изкорми.

Групата, която сега очакваше влака, бе по-разнородна. Съставена
от бели, чернокожи и индианци, мюсюлмани в традиционни облекла,
азиатци — приятно разнообразна по етническа принадлежност и
произход, с приблизително равен брой мъже и жени.

До Том седяха момче и момиче, които отпиваха диетична кола,
държаха се за ръце и притеснено се оглеждаха. Нищо чудно за пръв
път да се отделяха от дома. Том бе пътувал толкова много на тяхната
възраст, че можеше да си обясни тревогата, която изпитваха. От
другата им страна дремеше възрастен свещеник, вдигнал крака върху
раницата си.

Срещу отчето седеше слаба жена с ъгловато лице, чисто
геометрична конструкция от кожа и кости. Том не можеше да отгатне
възрастта й, защото бе увила главата си в дълъг пъстър шал, вързан
като тюрбан. Носеше дървени обувки с размерите на
десеткилограмови гирички. На стола до нея бяха пръснати карти таро,
които тя внимателно изучаваше. Поглеждаше всеки, който минаваше
покрай нея, а очите й сякаш казваха: „Зная всичко за теб.“ Беше малко
изнервящо. Веднъж на Вирджинските острови някакъв старец бе
гледал на Том на ръка. Беше му обещал дълъг живот с многобройно
потомство, обична съпруга и безоблачно щастие. Том често си бе
мислил дали да не издири лъжеца, за да си вземе обратно парите.

Наблизо мина възрастна дама, която се придвижваше с помощта
на инвалидна стойка. Том си спомни за майка си. След удара тя не
можеше да говори и той бе съчинил проста система за общуване.
Слагаше на гърдите й тяхна снимка, на която синът й бе малко момче,
а тя я вдигаше със здравата си ръка. Това означаваше, че всичко е
наред, че не е загубила връзка с реалността. Никога нямаше да забрави
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онзи път, когато сложи снимката и цели осем часа чака да я вдигне. Но
тя повече не посегна към нея. На следващия ден издъхна.

След няколко минути, увлечен от другите пътници, Том грабна
чантата си и се насочи към изхода. Могъщият „Капитъл Лимитед“ го
зовеше.
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3

Навън беше студено и гъстите облаци обещаваха сняг или поне
суграшица. В подобно време пътуващите по въздуха започваха да се
притесняват да не закъснее полетът или да не се обледенят крилата на
самолета, но за якия „Кап“ заплахите на суровата природа не значеха
нищо; той потегляше за Чикаго и нищо не можеше да го спре. Том
усети приятна възбуда; началото на всяко пътуване неизменно
покачваше нивото на адреналина му. Последната му публикувана
статия за някакво здравно списание изследваше невероятния
потенциал на шестседмична диета със зрели сини сливи, за
предпочитане в удобна близост до тоалетната. Том се чувстваше
повече от готов за приключение.

Той се отправи към началото на композицията и огледа двата
дизелови локомотива, които щяха да теглят влака. Чел беше за тия
чудовища. Носеха марката на „Дженеръл Електрик“, модел Р-42, всеки
със смайващото тегло от 134 тона, с шестнайсет бумтящи цилиндъра и
мощност от 42 000 конски сили. Докато оглеждаше огромните
машини, той се опита да си представи как ли биха изглеждали на
Околовръстната магистрала на Вашингтон. Каквото не можеха да
надбягат, просто щяха да го прегазят.

Том се върна по един страничен коловоз в тунела, който
минаваше под гарата, и ето че видя стар, боядисан в защитно зелено
локомотив, който му се стори интересен. Попита за него минаващия
наблизо служител на „Амтрак“.

— Това е някогашният влак на Франклин Рузвелт — каза
човекът, — „Марко Поло“, влак номер седем. Сега е собственост на
„Норфък Съдърн“. Вътре дават приеми на разни важни клечки.

В този момент под тунела близо до реликвата спря дълга
лимузина.

— Да не би да са сервирали ранна вечеря на „Марко Поло“? —
попита Том. — С Чърчил и Сталин, а? — добави с усмивка.

— А, не — рече мъжът, който явно не схвана шегата, — някакъв
големец ще се вози с „Кап Лимитед“. Оттук ги докарват, а после
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лимузината минава по рампата под гарата. Да не ги забележат един
вид, както прекарват филмови звезди през летищата.

— И коя е важната клечка този път? Някой политик сигурно.
Човекът погледна Том. Приличаше на ветеран железничар и

вероятно можеше да разкаже безброй невероятни истории, стига
слушателят да разполагаше с време.

— Че каква тайна ще е, ако ви кажа?
Том изчака да види кой ще слезе от колата, но никой не се появи.

Все пак имаше голям шанс да зърне важната персона — щом се качеше
във влака, трудно щеше да се скрие. Дайте му един препускащ влак,
писалка, бележник, надежден бинокъл и пълна свобода и Том ще ви
поднесе на тепсия всяка важна клечка.

Този ден тъй наречената „композиция“ на „Кап“ се състоеше от
две машини, един товарен вагон, три пътнически салона, вагон-
ресторант и един преходен между спалните вагони, където се
помещаваше по-голямата част от обслужващия персонал. Той беше
снабден с високи и ниски врати, които даваха възможност за достъп от
двуетажните към едноетажните вагони, та затова се наричаше
„преходен“. Том спря едва когато срещна един стюард и му показа
билета си.

— В следващия спален вагон сте, сър, Реджина ще се погрижи за
вас.

Том продължи да издирва Реджина. Откри я пред внушителен,
висок пет метра вагон на два етажа, наречен, според терминологията
на „Амтрак“, „Суперлайнер“, най-тежкия пътнически вагон в света.
Макар и смятан за отживяло превозно средство, за Том влакът криеше
някаква тайнственост. Бе изчел повечето класически криминални
истории, чието действие се развиваше върху платформите на тракащи
колелета, и откри, че тук присъстват всички елементи на изпълнените
с напрежение разкази. Долови романтиката на изискано, лишено от
припряност пътуване в едно затворено пространство със съответната
разнолика група заподозрени. В най-добрите според него подобни
разкази пътниците стаяваха дъх в мрака, вдигнали завивки до
брадичката си, просто защото долавяха, че предстои да се случи нещо
ужасно. Скоро, когато напрежението достигнеше връхната си точка,
щеше да блесне лъч светлина, да отекне писък или нечие тяло да тупне
тежко. В ранните часове на утрото трупът, с изцъклени очи и бледо
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като платно лице, щеше да бъде открит от някоя изумително тъпа
придружаваща господарите си прислужница, която дълго нямаше да
спре да пищи, докато в същото време чифт мътни очи я наблюдаваха
от някой тъмен ъгъл. Който не потръпне от такъв сценарий, да провери
пулса си, тъй мислеше Том.

Реджина имаше гладка тъмнокафява кожа и изглеждаше
прекалено млада, за да работи в железопътна компания или където и да
било другаде; всъщност Том би я взел за гимназистка, готвеща се за
първия училищен бал, за първата си истинска целувка. Висока и
стройна, тя правеше впечатление с хубостта си и очевидно харесваше
работата си. Носеше коледна шапка в червено и бяло, от онези, които
си слагаха асистентките на Дядо Коледа в големите магазини, и
помагаше на притеснените младежи, които Том бе видял да си държат
ръцете в чакалнята. Свещеникът вече бе показал билета си и в момента
тикаше голямата си раница през вратата. Щом младежите продължиха
навътре, Том пристъпи напред и представи билета си.

Реджина погледна името и го отметна в своя списък.
— Заповядайте, мистър Лангдън, вие сте на горния етаж. Купе Д.

Стълбите вляво и после пак наляво по пътеката.
Том благодари и небрежно вдигна крак на стъпалото, отвеждащо

в импозантния „Капитъл Лимитед“. Представата му за спални вагони
се основаваше единствено на видяното във филма „Север
северозапад“, режисиран от Алфред Хичкок с безупречно елегантния
Кари Грант, сексапилната Ева Мари Сейнт и зловещия Джеймс Мейсън
в главните роли. Повечето почитатели на филма помнят прочутата
сцена със самолета за пръскане на насаждения, в която Кари, в своя
супер елегантен сив костюм, е съвсем сам насред ширналото се поле в
очакване да се срещне с тайнствения Джордж Каплан, който, разбира
се, не съществува. Някакви хитреци от ЦРУ са скалъпили
самоличността на Каплан за собствените си престъпни цели. Онези в
Управлението непрестанно все за нещо мамят, та да процъфтява
демокрацията. И все пак, ако трябва да бъдем честни, правят го за
едното забавление и изцяло за сметка на данъкоплатеца.

Виж, сцената, която Том помнеше най-добре, бе онази с
предългите целувки в просторното спално купе на Ева Мари Сейнт.
Кари и Ева го даваха доста разгорещено дори според днешните
схващания. Том си спомняше какви похотливи мисли го бяха
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връхлетели, и то насочени към всички жени на земното кълбо или поне
към онези, които приличаха на Ева Мари Сейнт.

Та от този филм си бе създал впечатлението, че спалното му купе
ще бъде просторно, изискано обзаведено, с място за две легла, приятен
кът за работа, малко преддверие, в което да приема посетители,
самостоятелна баня с вана и джакузи, евентуално помещение за
прислугата и може би външно балконче. Имаше си причина в края на
филма Кари и Ева да започнат медения си месец тъкмо в това спално
купе. Та то бе по-голямо от всеки един от апартаментите, в които Том
бе живял.

Той тръгна да изпълни указанията на Реджина. Да вървиш с
багаж в ръце се оказа трудничко, защото стълбите бяха поставени под
точния ъгъл от деветдесет градуса. Утешаваше се с мисълта, че
спестеното пространство е заделено за огромните спални купета. В
следващия миг вдигна поглед и разбра, че е изправен пред сериозно
препятствие.

Жената беше възрастна, облечена в нещо като нощница, макар
още да нямаше четири часа, и се помайваше на площадчицата, преди
да тръгне надолу. Том бе на крачка от целта. Тоест трябваше да изкачи
последното стъпало, да преодолее последната височинка, преди да се
отдаде на фантазиите си с образа на Ева Мари в своя приспивно
люлеещ се панорамен апартамент.

— Извинете — любезно рече той.
— Слизам — обяви жената с гръмовен баритон, който накара

обръгналия, макар и бивш военен кореспондент да се почувства едва
ли не женчо.

— Само позволете да се промъкна край вас — помоли той.
Това обаче изобщо не се предвиждаше. Жената нямаше ръста на

Том, но пък беше, меко казано, двойно по-широка.
— Здрасти, Реджина — провикна се тя надолу.
— Здрасти, Агнес Джоу — отвърна Реджина.
Никой от двамата не бе готов да отстъпи и ето че Том и

въпросната Агнес Джоу подеха тромаво танго. Една напред, една
назад. Това изпълнение по вертикала позамая главата на Том.

— Агнес Джоу — рече той накрая, — аз съм Том Лангдън.
Билетът ми е за купе Д. Ако бъдете така добра и отстъпите за секун…
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Не си довърши изречението, защото наместо да отстъпи, жената
го побутна. Всъщност една месеста ръка като на шампионка по кеч се
стовари в дясното му слепоочие и както вече бе позагубил равновесие,
той се хлъзна надолу по стълбите и се пльосна по гръб на равното.

Последвала неговия летеж, Агнес Джоу бе така любезна пъргаво
да прескочи проснатото му тяло. У Том се надигна сериозно съмнение
дали Марк Твен е започнал така своето железопътно пътешествие.
Агнес Джоу се отправи към Реджина, която бе заета да помага на
новодошлите да се качат и за щастие не бе видяла случилото се, за
което Том беше благодарен. В края на краищата една възрастна жена
току-що го бе сразила най-безцеремонно, все едно бе герой от
компютърна игра.

— Заповядай, сладурче. Благодаря, че ми качи чантите. — Агнес
Джоу подаде на Реджина няколко дребни монети.

Том се изправи и на свой ред тръгна към Реджина, но не преди да
изгледа зверски старицата.

— Ще взема чантите ви, мистър Лангдън, оставете ги ей там,
докато проверя всички билети.

— Благодаря. Казвай ми Том — рече той и й подаде шепа долари.
В замяна получи дяволит поглед. Когато Агнес Джоу отново попадна в
полезрението му, тя бавно напредваше нагоре по стълбите. — Та
отдавна ли работиш по тази линия?

— От четири години.
— Това е доста време.
— Ами, има хора, които са от двайсет години с този влак.
Том отново се извърна към Агнес Джоу, която сякаш не бе

помръднала. Краката й наистина се движеха, но тя като че стоеше на
едно място. Беше всъщност любопитно да я гледаш, все едно
наблюдаваш бавно стичаща се лава.

— И се познаваш с Агнес Джоу?
— О, да, тя се вози с нас от десетина години или поне така съм

чула.
— Десет години! Сигурно й е приятно да пътува.
Реджина се разсмя.
— Мисля, че ходи на гости при роднини. Добра жена е.
Том разтърка удареното място на главата си, последица от

добрите обноски на Агнес Джоу.
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— В този спален вагон ли е?
— Ами да, точно до вас.
Чудничко, рече си Том.
Той се върна при стълбата, където Агнес Джоу по необясними

причини продължаваше да стърчи на едно място.
— Агнес Джоу, имате ли нужда от помощ?
— Справям се, сладурче. Просто ми трябва време.
— Да взема да мина пред вас и да ви изтегля?
Планът на Том предвиждаше, щом я задмине, да побегне с

всичка сила и да се заключи в своя приказен апартамент с Ева Мари,
докато Кари Грант пази отвън.

— Само малко пространство ми дай, синко!
Тя придружи троснатата си забележка с як замах на лакътя, който

взе, че улучи левия бъбрек на Том. Докато болката утихне и той успее
да се изправи, Агнес Джоу бе изчезнала. Том бавно се придвижи към
купе Д. По дяволите, май отново се чувстваше като военен
кореспондент.
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Застанал на вратата на купе Д, Том си помисли, че ако Кари и
Ева Мари бяха снимали тук сцената с целувките, „Север северозапад“
би попаднал в категорията на филмите с три червени хиксчета. Не
беше сигурен какви са точните размери на това помещение категория
лукс, но след две нормални крачки се блъсна в отсрещната стена.
Нямаше фоайе, нямаше кабинет, нито бюро, не се виждаха и двойни
легла, а като че ли балкончето, ваната и евентуалното помещение за
прислугата щяха да си останат само блян.

Имаше мивка и огледало, както и контакт за електрическа
самобръсначка. Шкафчето отдолу бе добре заредено. Имаше тоалетна
хартия, следователно все нещо като баня трябваше да са сместили. Том
откри и малко гардеробче, в което да окачи сакото си, голямо огледало
срещу стената, по чиято дължина предполагаше, че се намира леглото,
както и койка на второто ниво. Имаше също стол и масичка на
подвижно краче, чийто плот бе гравиран като шахматно табло, но
можеше да се използва и за писалище. Прозорецът беше наистина
огромен и го подканяше да погледне навън, където вече прехвърчаха
първите снежинки, за да го настроят в коледен дух. Вратата към купето
се заключваше, а и разполагаше с тежка завеса, която осигуряваше
уединение. Хубаво де, не е чак толкова зле, реши той. Ако трябва да
бъдем точни, по отношение на пространството купето далеч
надвишаваше онова, което би получил в първа класа на който и да е
самолет.

Това впечатление трая само докато отвори вратата и надзърна в
банята. Всъщност според надписа, окачен вътре, тук се помещаваше и
баня, и тоалетна. Нима очакваха от него да се облекчава и да сапунисва
тялото си с шампоан на едно и също място? Не че не се беше случвало
да съчетава тези две действия, но го беше правил не по принуда, а по
свой избор. Всъщност като репортер отвъд океана бе изтърпявал и
душове, състоящи се единствено от изплютото от някоя камила, и то
определено по принуда.
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Истинската дилема тук се пораждаше от въпроса за капацитета.
Том огледа тялото си, а после тъй наречената баня/тоалетна. Пристъпи
напред и отново се опита да прецени възможностите. Беше почти
сигурен, че ще се напъха в тази кабинка. Влезеше ли вътре обаче, щяха
да са нужни трима-четирима здравеняци, въоръжени с мощни машини,
за да го измъкнат. На всичкото отгоре Агнес Джоу сигурно щеше да
дебне наблизо, за да нанесе съкрушителен удар по единствения му
здрав бъбрек.

Беше чел за жената, взела трансатлантически полет, която бе
имала нещастието да извърши непростимия грях да пусне водата в
тоалетната на борда, преди да е станала от седалката. Това привидно
невинно действие бе създало по някакъв начин мощен вакуум, който я
приковал към седалката. (Беше му хрумнало да пише до инженерите,
конструирали въпросния модел самолет, и да ги пита защо не са
провели нужните изпитания, за да се избегне подобно нещастие.)
Жената изтърпяла целия полет в неудобната поза, докато накрая не й
се притекъл на помощ елитен екип, въоръжен с гигантски шпатули и
бебешко олио, който щурмувал тоалетната и освободил окаяната
заложница. На нейно място Том като нищо би отхапал и двата си
крака, за да счупи спойката.

Решен да сложи край на подобни мисли, той се извърна и тъкмо
да седне, нещо сякаш проблесна на стената срещу леглото. Отначало
не го и забеляза, толкова кратък бе проблясъкът. Но ето че се повтори.
Беше Агнес Джоу. Но как бе възможно? Това придаваше много странен
смисъл на названието „самостоятелно“ купе. В следващия миг
установи какъв е проблемът. Вратите между купетата сигурно се
отваряха, навярно заради необходимостта от почистване или
разместване, или каквото там се наложеше, но резултатът се свеждаше
до това, че той виждаше какво става в купето на жената. Беше
лагерувал в компанията на гореспоменатите мръсни плюещи камили и
пустинни номади, чийто последен досег с водата за къпане датираше
от първата им поява на бял свят, а също и с други противници на
личната хигиена, беше търпял и канонадни залпове да го вдигат на
крак наместо будилник. Ала никога не бе спал край жена като Агнес
Джоу и нямаше никакво желание тепърва да преживява това.

Приближи до стената, за да я върне на място, но неволно
надникна в отвора между двете помещения и се озова очи в очи със
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спътницата си.
— Добре ще е да не ме шпионираш, синко — рече тя. — Пък и

не ти трябва стара чанта като мен, сладурче… върви си намери някое
момиче на твоята възраст.

Добре де, каза си Том, това тук е градската кукувица, само дето
нашият град е на колела. И реши да продължи играта.

— На мен пък ми харесвате.
— Ей, не ме карай да викам Реджина.
— А, недейте, тъй хубаво си бъбрим, защо ни е трети?
— Не ме баламосвай с приказки. Няма да стане, защото не съм аз

от тия. Виж, може да изпием по едно в салона и да се опознаем. — Ако
щете, вярвайте, но Агнес Джоу припърха с клепачи.

— Е, на такова предложение само един глупак би отказал.
— Извинявай, че те бутнах по стълбите, Том — рече тя с

усмивка. — Ръката ми трябва да се е отплеснала.
— Щом ми е било писано, добре поне, че беше ти.
Той се обърна и видя Реджина с чантите му в ръце, която

оглеждаше междинната преграда.
— Пак ли е излязла от пантите? Помолих онези от поддръжката

да я оправят.
— Здрасти, Реджина — изписка Агнес Джоу през отвора. И

посочи Том. — Да внимаваш с тоя, голям сваляч е.
— Щом казваш.
Том бутна преградата на място.
— Съжалявам за неудобството — рече Реджина.
— А, няма нищо. Струва ми се съвсем безобидна.
Реджина го изгледа многозначително.
— Не бих избързвала с преценката. — Тя внесе чантите му и

приседна на канапето, което очевидно в полунощ се превръщаше в
легло, и извади бележник. — Ще запиша сега резервацията ви за
вечеря. Вагон-ресторантът отваря в пет и половина. А ако не искате да
се храните там, можете да си вземете нещо от барчето. Намира се след
вагон-ресторанта, на долното ниво. Стълбите са по средата на
коридора вдясно. Показвате си билета на Тайрон, това е стюардът на
барчето, и му казвате, че не сте вечеряли в ресторанта. За пасажерите
от спалните вагони всичко е безплатно.

— Ще хапна в ресторанта. За седем става ли?
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Реджина си записа.
— Докато вечеряте, ще дойда да оправя леглото ви. До стълбата,

по която се качихте, има сода, минерална вода, кафе и плодове.
Редовно проверявам, тъй че винаги всичко е прясно. И на ваше
разположение.

— За ресторанта има ли някакви изисквания към облеклото?
Въпросът се стори забавен на Реждина.
— А, виждала съм всевъзможни тоалети.
Дали си въобразяваше, или момичето наистина стрелна с поглед

преградата към Агнес Джоу?
— Все пак повечето предпочитат всекидневно облекло —

продължи Реджина. — С нас пътуват много семейства с малки деца.
Така сте си съвсем добре.

— Тъкмо това исках да чуя.
Том разпита и за ограничените размери на банята/тоалетна и

научи, че по-големи сервизни помещения, при това със стая за
преобличане, били предвидени на долното ниво, но билетите за там
бързо свършвали.

— Предпочитат ги най-вече хората с физически недъзи —
дипломатично добави тя.

Реджина се накани да си тръгва и тогава Том се обади:
— Аз съм журналист. Готвя се да прекося страната и да опиша

пътуването си.
Момичето изглеждаше силно заинтригувано.
— С кой влак ще продължите, с „Емпайър Билдър“ за Сиатъл, с

„Калифорнийски зефир“ за Сан Франциско или със „Саутуест Чийф“
за Ел Ей?

— Със „Саутуест Чийф“ за Ел Ей.
— Страхотен влак. С интересна история. И на него работят

чудесни хора. Ще ви бъде забавно. Повечето от онези, които обслужват
влака, никога не са пожелавали да напускат.

Том извади бележника си.
— Както го описвате, все едно за човек говорите.
— То си е така. Хванеш ли се на такава работа, прекарваш

толкова време на някой влак, че научаваш странностите,
преимуществата и слабостите му. Някои са по-темпераментни, други
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по-отстъпчиви. Все едно имаш връзка с жив човек. Знам, че звучи
странно, но наистина е така.

— Хм, като си припомня що за връзки съм имал, срещата със
стотонна дизелова машина би била приятно разнообразие.

Реджина се засмя.
— Моята майка Роксан работи на „Саутуест Чийф“, началник на

обслужването. Тя е големият шеф. В Чикаго ще я видя. Ще й кажа, че
ще пътувате с нейния влак. Виж, тя би могла да ви разкаже интересни
истории.

— Това нещо обичайно ли е? Много роднини ли работят за
„Амтрак“?

— Е, казах ви за майка ми, а представа нямам колко чичовци,
лели и братовчеди имам тук и там. Така и аз се запалих. Синът ми
също работи за „Амтрак“. Чисти вагоните.

— Син? — ококори се Том. — Та вие изглеждате, сякаш току-що
сте завършили гимназия.

— Агнес Джоу беше права, голям сваляч сте. — Тя се усмихна
свенливо. — Все пак благодаря за комплимента. Нека ви кажа, че с вас
пътуват и много известни личности. Певци, спортисти, филмови
звезди. И повечето са много приятни хора. — След което добави с по-
сериозно изражение: — В родния ми край да работиш за влаковете е
нещо специално. Хората те уважават. Много е шик, разбирате ли?

Том кимна утвърдително. Тази подробност го заинтригува.
Трябваше по някакъв начин да я включи в своя разказ.

— Смятате ли, че някой от колегите ви би поговорил с мен?
— А, разбира се, ще кажа тук-там. Всеки, който работи по

влаковете, знае безброй интересни истории.
— О, не се съмнявам.
Когато Реджина си тръгна, Том усети, че влакът потегля.

Дизеловите машини нямаха нужда от трансмисия, тъй че не се
налагаше да се дърпат упорити лостове. Ускорението се получи по-
гладко и от най-луксозния автомобил. Беше точно 4:05. Легендарният
„Капитъл Лимитед“, понесъл Том Лангдън към неговата мисия, бе
поел на път.
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Получил разрешение за излитане от железопътната контролна
кула, „Капитъл Лимитед“ се понесе по металната писта с дървени
подпори и плавно полетя. Спусна облицованите си със стомана крила
за поздрав към прелитащо птиче ято, ослепи скупчилите се близо до
Капитолия лобисти, защитаващи поредната кауза, и се насочи на запад,
както бе сторил и Марк Твен почти като юноша. Младият Сам
Клемънс изминал пътя от Мисури до територия Невада с подрусващ
дилижанс, преспивайки нощем върху торбите с пощата, а денем седнал
отвън по едните си долни дрехи. Макар да се бе наслаждавал на
множество редки и красиви гледки, той се бе борил с несгодите на
пустинята, с бандити, зли мексикански кучета, лошата храна и скуката,
докато Том Лангдън усещаше мощния устрем на хиляди тонове
желязо, пък и разполагаше с удобно легло, тоалетна и Агнес Джоу в
съседство. Още не можеше да реши кой от двамата бе извадил по-
голям късмет.

Обади се на Лелия по клетъчния си телефон. Не беше й казал, че
ще пристигне с влак, защото искаше да я изненада. Тя наистина остана
изненадана, но не както той си го бе представял. Всъщност като чу
реакцията й, Том искрено се зарадва, че в момента ги делят близо пет
хиляди километра.

— Ще прекосиш цяла Америка с влак? Ти какво, луд ли си? —
викна тя в слушалката.

— Хората открай време пътуват така, Лелия.
— Да, през каменната ера.
— Готвя се да напиша нещо за Коледа. — Нямаше желание да

споделя другата своя причина за това пътуване, защото го мъчеха
известни колебания по отношение на нейното място в бъдещето му —
поне в онова бъдеще, което се надяваше да открие по време на
пътуването.

— Наела съм частен самолет, който тръгва точно в шест на
Бъдни вечер.
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— Взел съм си ските, ще бъда там. Влакът пристига в Ел Ей
сутринта на същия ден.

— Ами ако закъснее?
— Стига, моля ти се, става дума за влак. Спираме си на гарите,

изчакваме едни пътници да слязат, други да се качат и така до Ел Ей.
Чу я да въздъхва дълбоко и продължително. Всъщност

напоследък бе изслушал немалко такива въздишки. Отстрани
погледнато, отношенията им бяха идеални, защото не се налагаше да
са заедно всеки ден. Нямаше ги споровете около готвенето, чистенето,
за това как да се изстисква пастата за зъби или кой кое шкафче в
банята ще ползва, които да се превърнат в унищожителна сила за иначе
щастливата двойка. Повечето пъти се хранеха навън, правеха
романтични разходки по плажа в Санта Моника или пазаруваха на
Пето Авеню, спяха до обяд, а после поне два месеца не се виждаха.
Ако имаше повече бракове с подобно разписание, то броят на
разводите, вярваше Том, щеше рязко да спадне. А щом е така, зачуди се
той, за какво са тия въздишки напоследък?

— Просто бъди тук навреме. Не искам да обърквам плановете на
всички.

— На всички ли? Кои са тия всички?
— Онези, които идват с нас в Тахо.
Това беше новина за Том.
— Кои са те?
— Приятели от киното, агентът ми, мениджърът ми и разни

други. Нали говорихме за това.
— Не, не сме говорили. Мислех си, че ще бъдем само аз и ти.

Както през последните две години.
— Именно затова реших, че би било хубаво да направим

промяна.
— Което какво означава? Че ти е скучно само с мен?
— Не съм го казала!
— Не е и необходимо. Армията, която си поканила на нашата

Коледа, говори достатъчно красноречиво.
— Виж, не искам да се караме. Просто реших, че ще бъде

забавно да прекараме Коледа в Тахо в приятна компания. Повечето ги
познаваш, не е, като да се виждате за пръв път, и освен това не казвам,
че няма да можем да се усамотим. Наела съм само една стая, скъпи. И
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съм си купила ново боди, само за теб. Има си коледен надпис, доста
провокиращ — добави тя с най-въодушевения тон. Том усети по
тялото му да пробягват тръпки. Нищо чудно, че тази жена печелеше
толкова добре с едните гласни струни.

Том открай време се стъписваше пред убеждението на жените, че
могат да съкрушат един мъж просто като атакуват първичните му
инстинкти, намеквайки, че го очаква евентуално разширяване на
плътските познания. В битката между половете това се равняваше на
предупредителна ядрена атака. Според него си беше удар под кръста и,
честно казано, унизително за цялото мъжко съсловие.

И въпреки това се чу да казва:
— Виж, бебчо, аз също не искам да се караме. Ще пристигна

навреме, кълна ти се.
Затвори телефона и за няколко мига се остави в плен на видения

с палави бодита. Понякога съм такъв наивник, каза си тъжно той.
Докато се упрекваше, в коридора настъпи някакво раздвижване.

Преди да отвори вратата и да подаде глава, от минаващата група се
виждаше само влачеща се ръка и крак. Макар да ги зърна за секунда,
откри нещо познато в тия крайници. Реши, че са се отправили към
друга част на спалния вагон. Важните персони, естествено, щяха да
получат първокласни удобства. Мина му мисълта да ги последва, да се
увери, че са онези от лимузината, но реши, че по-късно ще ги издебне.

Отново седна и се загледа в пейзажа. Дотук ходът на влака бе
гладък и плавен, а тракането на колелата действаше успокояващо. Това
всъщност не е прословутото „трака-трак“, реши Том. То по-скоро
приличаше на провлачено жужене, шепот, жужене и отново шепот,
последван от издълбоко „ссс, бууум, бааа“. Хубаво беше да знае, че е
отметнал този важен въпрос.

Най-напред щяха да спрат в Роквил, Мериленд, на някакви си
двайсет и пет минути от Вашингтон. Близо до Роквил се намираше
„Сейнт Мери“ — скромна бяла църква, кацнала на малко хълмче. Там
бе погребан Скот Фицджералд — не по някаква друга причина, а
просто за да уважат желанието му да остане за вечни времена на родна
земя. Том си отбеляза мислено да изготви в писмен вид точни
инструкции за собственото си погребение, след което извади лаптопа и
натрака някои свои наблюдения за бъдещия разказ, макар да не
смяташе, че е видял бог знае колко. Като оставим настрана
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нападението на Агнес Джоу и обещаващото гукане на Лелия, дотук
пътуването бе минало, общо взето, без особени сътресения.

Реши да потърси някой, с когото да си поприказва. Влакът
потегли и той трябваше да се подпре с ръка на стената в коридора, за
да запази равновесие. Някой бе окачил празнични гирлянди по
протежение на пътеката, а на вратата, свързваща ги със съседния
вагон, дори имаше истински коледен венец.

Докато минаваше край купе А, възрастният свещеник от
чакалнята излезе оттам и се блъсна в него, тласнат от инерцията на
движението.

— Здравейте, отче — рече Том и протегна ръка за кратко
ръкостискане, колкото да помогне на стареца да се закрепи.

 
 
Елинор Картър бе католичка и където и да се озовяха, двамата с

Том ходеха на литургия. Тя все се шегуваше, че просто ще упорства и в
някакъв момент Том или ще бъде спасен, или ще претърпи духовна
лоботомия. Всъщност за кратко в гимназията си бе въобразявал, че
иска да стане свещеник. Като ученик беше кльощав и непохватен и се
източи изведнъж, тъй че ставите му не бяха развили нужната
координация. Тази негова несръчност и стряскащото с вида си упорито
акне го направиха изключително непопулярен сред връстниците му.
Като естествена последица бе дошла мисълта за кариера в самота,
вглъбение и молитви. Две неща го спряха: първо, той не беше католик,
и, второ, клетвата за безбрачие съвсем не му беше по вкуса. Когато
узна за това изискване, той си пожела да стане по-скоро рок звезда.

— Вече не служа в църквата — рече благо божият човек. —
Макар все още да се обличам със свещенически дрехи, защото други и
нямам, освен онзи всекидневен костюм от шоколадово кафяв
полиестер от седемдесетте години, за който все още не съм измолил
прошка.

— Е, свещеникът си остава свещеник.
— Аз съм отец Пол Кели, бивш служител в храма на свети Тома

Аквински.
— Том Лангдън. В Чикаго ли ще посрещнете Коледа?
— Не, отивам в Лос Анджелис. Сестра ми и нейните дечица

живеят там. Ще посрещнем заедно празниците.
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— Аз също. Предполагам, и вие ще продължите със „Саутуест
Чийф“.

— О, да. Ако е вярно каквото разправят за гледките по пътя, то
ще се насладим на Божиите дела.

— Може би пак ще се видим в салона след вечеря. Ще ви
предложа да изпушим по една от моите пури. — Том бе забелязал
дръжката на лула да стърчи от джоба на свещеника.

Отец Кели го удостои с дяволита усмивка и сложи ръка върху
неговата.

— Бог да ви благослови, синко, влаковете наистина са
цивилизовано транспортно средство, не мислите ли? А може би ще
видим и онези хора от киното — добави той.

— Какви хора?
Отец Кели се приближи и огледа коридора за някое любопитно

ухо. Том тутакси си представи, че е таен шпионин на баптистите или
методистите, изпратен в Рим да изкопчи строго пазени църковни тайни
от някой свещеник с голяма уста, които после описва с възнаградено
злорадство, докато из Ватикана яростно хвърчат изпепеляващи
меморандуми.

— Дойдоха с огромна лимузина, която спря досами влака.
Съвсем дискретно се поинтересувах кои са… любопитен съм по
природа, пък и хората не се стесняват да споделят каквото им падне,
ако имат насреща си свещеник. Повярвайте, Том, стига да не им липсва
въображение, хората са готови да изповядат всяко деяние, истинско
или измислено, и слава богу, обикновено е по-скоро второто. Двама са,
поне така чух. Единият бил прочут режисьор, продуцент или нещо
такова, макар че не чух името. Другият е актьор или може би писател.
Пътуват с влака, защото подготвят филм за някакво подобно пътуване.

Кинаджии, каза си Том, филмова звезда. Може би затова нещо в
единия от двамата му се бе сторило познато.

— Какво съвпадение — каза на глас.
— Не разбирам. — Свещеникът го погледна въпросително.
Том обясни, че се готви да опише едно такова пътуване, и

старецът като че ли се зарадва от новината.
— Е, подходяща тема сте избрали за статията си. Аз самият

много съм кръстосвал с влак и всеки път пътуването е било пълно с
изненади.
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— Вече и аз започвам да го вярвам — призна Том.
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След като се раздели с отец Кели, Том продължи през
следващото отделение спални купета. Те бяха съвсем обикновени, без
баня или душ. Общи бани имаше и на двете нива, а както бе научил от
Реджина, на долното се намираха и по-просторни душ-кабини, от
които вероятно щеше да се възползва, вместо да рискува да се заклещи
в онази в собственото му купе. В луксозната част — поради по-
големите си размери — купетата бяха разположени само от едната
страна на коридора. Обикновените, много по-малки купета бяха
разположени от двете страни и коридорът оставаше по средата. Том
забеляза чифт протегнати ръце, хванати една за друга.

Приближи се и видя, че това са познатите му притеснени
младежи. Купетата им бяха едно срещу друго, момчето отдясно,
момичето — отляво.

— Трябва ли да платя такса, за да мина? — пошегува се той.
И двамата се усмихнаха в отговор.
— Извинете — рече момчето, а момичето свенливо извърна очи.

Изглеждаха около двайсетгодишни, а нищо чудно да бяха брат и сестра
— и двамата бяха руси, много светли.

— Отивате в Чикаго за празниците, а?
— Всъщност… — поде неловко момчето.
— Стив — прекъсна го момичето, — та ние дори не го

познаваме.
— Вижте — рече Том, — във влак е някак по-различно. Ще

пътуваме доста дълго заедно. Това кара хората да се отпуснат. Нека
пръв да се представя. Аз съм писател, ще опиша пътуването през
страната ни. Това е моята история, а вашата?

Двамата се спогледаха и отново Стив пое инициативата.
— Всъщност ние ще се женим.
Том приклекна и им подаде ръка.
— Поздравления. Това е страхотно. Впрочем името ми е Том.
— Аз съм Стив, а годеницата ми се казва Джули.
— Значи смятате да затегнете примката в Чикаго?
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— А, не, ще се оженим във влака.
— Във влака? В този ли?
— Не — отвърна Джули. — В „Саутуест Чийф“, на път за Ел Ей.

Той тръгва утре следобед. — Акцентът й звучеше южняшки, а
напевният говор на Стив издаваше, че е отраснал в Нова Англия.

— Това наистина е страхотно. И аз продължавам със същия влак.
Том всъщност бе възнамерявал да направи предложение на

Елинор във влака, с който се връщаха във Франкфурт, след като бяха
посетили Кьолнската катедрала. Пътуваха в трета класа, макар да си
бяха купили билети за първа, което не бяха проумели заради оскъдните
си познания по немски. В онези години железопътната линия
минаваше успоредно на Рейн и докато следваха реката, Том все се
питаше кой ще е най-подходящият момент да изрече намерението си.
Първоначалният му план предвиждаше да й предложи в катедралата,
но се бяха озовали сред множество туристи с фотоапарати и пищящи
деца, тъй че реши да изчака. Бездруго това щеше да бъде единственото
подобно предложение за целия му живот, затова държеше всичко да
бъде съвършено.

Напевното тракане на колелата, изминалият натоварен ден,
няколкото халби „Пилзен“, вкусният черен немски хляб и сочните
наденички, добавени към отразената в легендарната романтична река
лунна светлина; всичко това като че ли се смесваше, за да създаде
съвършения миг.

Том си представяше как ще коленичи на пътеката, ще извади
пръстена, ще излее любовта си и ще поиска ръката й. Представяше си
я как се разплаква, а после и той самият. Пестеливите германци,
изпълнили целия вагон трета класа, щяха да станат на крака и да ги
приветстват, защото без съмнение ритуалът щеше да срути всички
езикови и културни бариери. Когато пристигнеха във Франкфурт,
напълно непознати хора щяха да пожелават на току-що сгодените
всичко най-хубаво — на немски, а също и на сносен английски, —
някои дори щяха да тикат омачкани марки в ръцете им.

Нищо от това не се беше случило, защото не направи
предложение на Елинор нито онази нощ, нито някоя следваща. Той
просто остана на мястото си, а пръстенът в джоба му тежеше като
гюле; сили нямаше дори да го вдигне и да го сложи на пръста й.

Сега отново насочи вниманието си към двамата младежи.
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— Да смятам ли, че гостите и семействата ви пътуват с нас, или
ще ви посрещнат в Чикаго?

Момичето извърна очи, а Стив облиза устни. Том очевидно бе
засегнал болно място.

— Ами всъщност семействата ни не… нали разбирате…
— Не знаят, че се готвите да сключите брак?
— Не знаят, а и не биха одобрили да се оженим — отсече Джули

и избърса очи с опакото на ръката си.
— Недей, Джул, не е необходимо да му казваш.
— Че той сам попита — сряза го момичето.
Стив погледна към Том и се опита да заеме позата на непукист.
— Ще направим както сме решили. Защото се обичаме.
— Семейството му не ме одобрява — поясни Джули. — Понеже

съм от едно затънтено градче на Вирджиния, в Апалачите, за тях аз
съм бяла измет. Е, баща ми може и да е работил в мините от
шестнайсетгодишен, майка ми може и да не е завършила дори
гимназия и… — Тя погледна към Стив. — Твоите родители може и да
са големци в Кънектикът, но никой в семейството ми не е измет. С
нищо не са по-лоши от твоите и дори са и по-добри за някои неща —
добави тя с южняшка разпаленост.

Том си рече, че е излязъл прав за произхода им: момиче от
Вирджиния и момче от Кънектикът.

— А вашето семейство одобрява ли брака? — попита той Джули
в опит да поразсее напрежението.

— Те много харесват Стив, но смятат, че съм още малка. Нали
съм студентка. И двамата учим в университета „Джордж Вашингтон“
във Вашингтон. Там се запознахме. Нашите искат да завърша, преди да
тръгна да се омъжвам.

— Е, това е обяснимо, особено ако те самите не са имали
възможност да учат в колеж. Без съмнение искат най-доброто за вас.

— Най-доброто за мен е Стив. — Тя му се усмихна и Том сякаш
усети как сърцето на младежа се разтапя при мисълта на какво е
способна заради него. Може и да бяха още деца, но пък бяха
достатъчно големи, за да са лудо влюбени.

— Ще завърша колежа — продължи Джули, — а после ще
запиша право в Университета на Вирджиния. За да се гордеят с мен
родителите ми. Но това ще го направя като съпруга на Стив.



36

— Е — рече Том, — животът си е ваш и според мен трябва да
слушате сърцето си.

— Благодаря, Том — отвърна Джули и го потупа по ръката.
Да беше се вслушал в подобен съвет навремето с Елинор, всичко

можеше да е съвсем различно. По ирония на съдбата те също се бяха
запознали в колежа. Елинор беше от ония невероятни умници, които
завършваха гимназия на шестнайсет и колеж на деветнайсет. След
колежа се бяха захванали с журналистически разследвания в Щатите,
на два пъти направиха сензационни разкрития, преди да се решат да
станат единствените служители на чуждестранно бюро за начеваща
новинарска агенция. Бяха натрупали невероятен опит, който би стигнал
не за един, а за няколко живота. Бяха се влюбили също както Стив и
Джули. Трябваше да се сгодят, после и да се оженят, а всичко бе
свършило тъй внезапно, че на Том все още му ставаше страшно болно,
като си припомнеше последните им мигове заедно.

— Свещеникът с нас ли пътува? — На Том му хрумна, че може
би ставаше въпрос за отец Кели, но нали беше казал, че се е оттеглил,
пък и без съмнение сам щеше да му спомене, ако се готвеше за
бракосъчетание.

— Ще се качи в Чикаго — отвърна Стив. — Церемонията ще се
проведе на следващия ден. Шаферът и шаферката също ще се
присъединят в Чикаго.

— Е, желая късмет и на двама ви. Предполагам, че всички
пътуващи са поканени.

— Надяваме се поне някой да дойде — рече Стив.
— Така си е — притеснено додаде Джули, — иначе ще бъде

много самотна сватба.
— Никоя булка не би трябвало да преживее това. Аз ще дойда,

Джули, и ще доведа всичките си приятели от влака. — Том още
нямаше приятели сред пътниците, но нима щеше да е трудно да се
сприятели тук, в забележителния „Кап“? Ето, Агнес Джоу му беше в
кърпа вързана.

— Салонът, в девет сутринта — уточни Стив. — Гарата се
нарича „Ла Хунта“.

— Това означава „пресечна точка“ на испански — поясни Джули.
— Стори ни се подходящо място за сватба.

— Простете за любопитството, но защо точно във влак?
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— А, сигурно звучи глупаво — засмя се Джули, — но след като
дядо ми се върнал от Втората световна война, баба го посрещнала в
Ню Йорк. Били се сгодили, преди да започне войната, но отложили
сватбата, защото дядо се записал доброволец.

— Човек би очаквал да се вземат, преди той да замине —
отбеляза Том.

Джули поклати глава.
— Не, тъкмо затова не го направили. Дядо отказал, защото имало

опасност да я остави вдовица. Казал, че ако се върне от войната, то
това щяло да му бъде като знак от Бога, че съдбата е предопределила
да се съберат.

— Много благородно.
— Е, та той се върнал и баба, нали го била чакала цели четири

години, отишла чак до Ню Йорк, защото била намислила там да се
оженят, но толкова други войници се женели, че щели да ги бавят със
седмици. Затова платили на някакъв проповедник да се качи на влака с
тях и щом прекосили границата с Вирджиния, той ги венчал.

— Предполагам, че са имали хубав брак?
— Петдесет и пет години живяха заедно. Преди две години

починаха почти едновременно, през седмица.
— И на вас пожелавам същото — каза Том и се изправи.
— Наистина ли смятате, че хора, които изобщо не ни познават,

ще дойдат на сватбата ни? — попита момичето.
Като всеки мъж Том гледаше скептично на сватбите, но пък

разбираше колко е важно това за булката. В сравнение с нея на
младоженеца му бе далеч по-леко. Той просто трябваше да се появи
що-годе трезвен, да каже „Да“, да целуне булката, да изтърпи
кудкудякането на възрастните дами сред множеството и да се постарае
да не изпада в несвяст, преди официалните задължения на брачната
нощ да са изпълнени, а парите от подаръците — преброени.

— Не се тревожете — успокои ги Том. — Във влаковете има
нещо, което отваря сърцата на хората. А вашата публика, тъй или
иначе, няма къде да ходи.

Той отново им пожела всичко хубаво и тръгна към барчето,
обслужвано от Тайрон, но мислите му отново литнаха към Елинор. Тя
го бе изоставила в Тел Авив, наранен, гневен и объркан — все
състояния, които правеха човека неспособен на разумни действия.
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Докато му дойде умът в главата, беше минало толкова много време, че
в крайна сметка той не предприе нищо, за да се свърже с нея. После
годините се занизаха и у него се загнезди усещането, че всеки опит да
я потърси ще бъде бързо и болезнено отхвърлен. Пък и откъде да знае,
че не е вече омъжена за друг?

Том прекоси вагон-ресторанта и кимна на стюардите. Всички те
имаха по някакъв коледен елемент в облеклото си. Очевидно здравата
се трудеха, за да се подготвят за вечерята, тъй че реши да не ги
затормозва с прекалено много въпроси. Продължи към салона.
Няколко души гледаха телевизия; други зяпаха през прозорците. Той се
спусна по витата стълба и долу откри Тайрон.

Заделеното му пространство беше тясно, но пък добре
подредено, с вградени в стените хладилни шкафове, заредени със
сандвичи, сладоледи на клечка и всевъзможни сладкиши. Имаше и
купи с различни ястия и салати, чипс и ядки, горещи и студени
напитки. На металния плот бяха наредени табли. Надписът на вратата
в края на пътеката сочеше към салон за пушачи.

Тайрон беше към трийсетгодишен, на ръст колкото Том и
приличаше на Елвис, само че беше чернокож. Отначало Том се
заблуди, че носи перука, но като го огледа по-внимателно, се увери, че
косата си е негова. Това си беше Краля с великолепен абаносов тен.
Видът му определено се понрави на Том.

— Ще отворя след около двайсет минути, сър — каза Тайрон. —
Закъсняха ми доставките. Обикновено в този час вече съм готов. Ще
направя съобщение по уредбата.

— Не се притеснявай, Тайрон. Реджина ми каза да сляза при теб,
ако имам нужда от нещо.

Заинтригуван, Тайрон огледа Том, без да престава с
подреждането.

— А, ти си писателят значи.
— Да, аз съм.
— Браво на теб. Какво искаш да научиш?
— Като начало искам да знам дали си почитател на Елвис.
— Заради косата, нали — засмя се Тайрон. — Всички първо за

косата се хващат.
— Признавам, и аз първо в нея се вторачих.
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— Благодаря, благодаря ви мнооого. — Тайрон направи няколко
стъпки и разкърши бедра.

— Впечатлен съм.
— Всичките песни ги знам, всичките чупки в кръста. Тоя

симпатяга добре го даваше като за бял.
— Отдавна ли пътуваш с „Кап“?
— От деветдесет и трета съм в „Амтрак“. На тоя влак съм близо

седем години.
— Сигурно доста си видял.
— А, дума да няма, не съм скучал. Качат ли се на влака, хората

сякаш си изтървават някой ген, дето иначе им слага спирачка. Знам
какви щуротии стават по самолетите, като се натряскат пътниците, ама
никой нищичко не знае за ония, дето се смахват по влаковете. Ей,
жаден ли си?

— О, с удоволствие бих пийнал, стига да ти се намира нещо по-
силничко.

Тайрон му отвори една бира, Том се подпря на стената и се
приготви да слуша.

— Първия път като се качих на тоя влак, тръгнахме на север.
Тихо и кротко напускаме Питсбърг около полунощ и изведнъж чувам
вик откъм спалните. Салонът беше затворен, приключил съм работа,
ама отивам да видя какво става, защото се пада само по един стюард на
спален вагон, пък аз съм нов и искам да съм сигурен, че всичко си е
както трябва. Така де, отивам и гледам някакъв тип стои на пътеката
гол, както го е майка родила, с една готина мацка, а тя само по една
хавлийка през кръста, нали разбираш. Не са сами де, някаква
побесняла дама по пижама го е погнала да го души, а Моник,
дежурната стюардеса, се опитва да я укроти.

— Какво, някой беше объркал купетата ли?
— А, мен ако питаш, това му се искаше на голия. Вяха го

спипали с гаджето, на което беше платил отделно спално купе през две
врати от неговото с госпожата. Трябва да си е падал по заплетените
игрички. Дал на жена си хапче за сън, та да може да се измъкне и да се
позабавлява с малката въртиопашка, но половинката му надушила, че
се крои нещо, и не глътнала хапчето, ами го проследила и ги спипала
на местопрестъплението.

— И после?



40

— Мацката слезе на следващата гара. А за последно видях
мераклията с прецъфтялата госпожа да слизат в Чикаго.

Тайрон не спираше да работи, докато говореше, и ето че от
отворената му риза се провеси верижка с медальон.

— Откъде ти е това Пурпурно сърце? — попита Том.
— От Персийския залив — отвърна Тайрон и пъхна медальона

под ризата си. — От армията де. Напълниха ми крака с парчета от
шрапнел, когато един снаряд удари нашия „Брадли“.

— Бях репортер в тая война. Боевете бяха по-ожесточени,
отколкото в дописките, които се публикуваха у дома.

— А, дума да няма.
— Та значи работата тук ти харесва?
— Абе работа си е, но пък пада майтап. Имам си един номер, по

който непрестанно работя, добавям някои неща, махам други. Приятно
ми е с пасажерите, с дечицата особено. Това децата и влаковете са
нещо страхотно, просто си подхождат, нали разбираш? Три дни работя,
после четири почивам. Тия, дето сме в обслужването на дългите
маршрути, сме на такива смени. А на още по-големите преходи, с
„Чийф“ и „Зефир“, се работи шест дни, после осем се почива. Ще
речеш, почивките са много дълги, и то си е така, ама шест дни пътуваш
напред-назад, напред-назад, та след време почва да ти идва в повече.
Налага се да отдъхнеш, за да се възстановиш. Защото в тоя влак то
всяка минута някой те вика. Такъв си е занаятът, но на мен ми харесва.
Екипажът си е като един отбор, никой не кръшка, покриваме се един
друг, все едно сме семейство.

— Смяташ ли още дълго да пътуваш с „Кап“?
— Знам ли. Все си мисля, че трябва да напредвам по стълбата

нагоре, където са истинските пари.
— Къде ги дават тях? В управлението?
— В управлението ли? — засмя се Тайрон. — Я не се занасяй.

Ако става дума за пари, това значи да си носач. Ония глупаци печелят
от бакшиши толкова, все едно имат печатница за пари.

— Налей ми едно, и то на секундата!
И двамата се обърнаха и се вторачиха в мъжа. Беше облечен в

раиран костюм с елече и изглеждаше умърлушен.
— Как е настроението, мистър Мериуедър? — попита Тайрон,

ококорил очи.
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— Никакво го няма и искам да пийна. Скоч с лед, и то веднага.
— Още не съм отворил, сър, ако се върнете след…
Мериуедър пристъпи напред.
— Този господин държи в ръка бира, която, предполагам, е

получил от теб. Ако отказваш да отвориш бара за мен, редовния
платежоспособен клиент, то тогава… — Мъжът се вторачи в табелката
с името на Тайрон. — То тогава, Тайрон, предлагам да си потърсиш
друга работа, защото, щом сляза от този влак, ще бъдеш безработен. —
Мериуедър си погледна тузарския часовник. — Чакам, Тайрон.

— Няма проблем, веднага получавате.
Тайрон приготви питието и подаде чашата на мъжа. Мериуедър

отпи.
— Малко скоч си ми сипал. Вие, стюардите, все се скъпите на

градусите. Какво, за себе си ли го крадете?
— Ей, що не изпуснете малко парата? — обади се Том.
Мериуедър се извърна към него.
— Случайно да знаете кой съм?
— Самодоволен мърморко, ако питате мен.
На лицето на Мериуедър се появи такава кисела усмивка, че

скулите му сякаш щяха да щръкнат през кожата.
— Кажи му кой съм, Тайрон. Ти знаеш, нали?
— Вижте, наливам ви още скоч, разбърквам го хубавичко и дайте

да сключим примирие, а?
— Аз съм Гордън Мериуедър. Кралят на първокласно

спечелените дела. Опитайте се да ме вбесите и ще се видим в съда,
където ще ви отмъкна всичко, което притежавате, макар че като ви
гледам, май нямате бог знае колко.

Том пристъпи напред със стиснати юмруци.
— Още по-хубаво — заяви Мериуедър. — Така ще успея и в

затвора да ви тикна.
Тайрон застана помежду им.
— Ей — рече той, — стана толкова студено, все едно сняг е

завалял, и то тука, вътре. Я да се разотиваме, хайде де, Коледа е все
пак. Вие се прибирате у дома за Коледа, нали, мистър Мериуедър, при
жената и децата. Обзалагам се, че им носите много подаръци.

— Разведен съм. Децата ми са разглезени пикльовци, които не
заслужават нито обич, нито щедрост.
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След тези думи Гордън Мериуедър се отдалечи, отпивайки от
чашата си. Някъде по средата на пътеката го чуха да се смее.

— Изненадан съм, че не каза „мошеник мръсен“ — подхвърли
Том.

Тайрон поклати глава.
— Не ти трябва да се заяждаш с тоя. Години има да те влачи по

съдилища. То и снимката му я има в речника, точно до думата
„кошмар“.

— Не че искам да го обидя, ама защо „кралят на първокласно
спечелените дела“ пътува с влак? Сигурно може да си позволи и
частен самолет.

— Ако са верни приказките, печеният мистър Мериуедър се
страхува да лети. Да зависеше от мен, бих го посъветвал да си купи
собствен влак и да не припарва до моя.

— Е, благодаря ти, че ме спря, преди да му излея скоча във врата.
Всъщност плановете ми не включват посещение на затвора.

— На твоите услуги — усмихна се Тайрон.
Том виждаше, че момчето бърза да се подготви за отварянето,

затова реши да не го разсейва повече.
— Благодаря също за информацията и за бирата.
— Ела пак след вечеря. Ще раздавам още по-силни питиета.
— Силни значи. Тъкмо по моя вкус.
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Том се върна в купето си и погледна през прозореца; беше пет и
петнайсет, а вече се смрачаваше. Тъкмо бяха напуснали Харпърс Фери
в Западна Вирджиния. Градчето било обезсмъртено, когато Джон
Браун предприел прочутото нападение срещу федералния арсенал
преди началото на Гражданската война и увиснал на бесилката. Един
вид заплатил с живота си своето място в учебниците по история.

При Къмбърланд, Мериленд, „Кап“ щеше да мине през тунела
„Греъм“, дълъг около петстотин метра. Според брошурата, с която се
бе сдобил Том, и входът, и изходът от тунела се намираха в Западна
Вирджиния, ала поради някаква географска мистерия или приумица на
земемерите, белязали границите между щатите, самият тунел
всъщност бе в Мериленд. „Кап“ щеше да мине и през прочутия пролом
Къмбърланд, естествения проход, използван от първите заселници, за
да преминат стената на Апалачите на път към Големите равнини и
Пасифика. Да не беше тази дупка в скалата, Америка можеше още да
си е пъстра ивица от тринайсет изтерзани английски колонии.

След Къмбърланд идваше ред на Скалата на влюбените. Според
легендата тъкмо от тази скала политнала онази индианска принцеса,
възпирана от баща си да се омъжи за любимия си, който бил
американски войник. И безутешният вожд на свой ред се хвърлил в
пропастта. Том реши да не разказва тази приказка на Стив и Джули —
бездруго бяха достатъчно притеснени.

Решил, че е крайно време да издири кинаджиите, Том тръгна към
вагоните от другата страна на ресторанта и се озова пред тамошните
спални купета. Вече бе привикнал да пази равновесие при лекото
полюшване на влака и с гордост отбеляза, че много рядко залита.
После забави крачка. Луксозните купета бяха обозначени с букви,
докато онези в икономична класа носеха номера. Той не се съмняваше,
че холивудските персони биха пътували единствено в първа класа,
особено прочутите или скандално известните. Надяваше се някой от
кинаджиите да излезе от скривалището си, за да може да го заговори, а
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не би имал нищо против и да го включат в някой хит, да му заделят
един милион и сам да се покрие със скандална слава.

Приближи към първото купе. Завесата бе старателно опъната, за
да закрива всяка пролука, тъй че той не видя нищо, макар да чу шум
отвътре. Като отмина към следващото, забеляза, че някой леко дръпна
завесата. Спря се, огледа пътеката, после проточи врат. Купето бе
подредено като кабинет. Инсталиран бе лаптоп, свързан с нещо
подобно на принтер, чийто захранващ кабел бе снабден със защита
срещу токов удар. Късо подстриган висок млад мъж с тъмно поло
крачеше напред-назад из тясното помещение. Когато се обърна, Том
успя да види слушалки на главата му и калъф с клетъчен телефон,
закачен на колана.

Едва ли бе прочутият режисьор. Този младок не приличаше на
режисьор — не че Том имаше представа как следва да изглеждат
режисьорите. Следователно трябваше да е кинозвезда или писател.
Том бе готов да заложи за писател. В края на краищата имаше
компютър и принтер. Освен това приличаше на младите модни
драскачи, каквито в Холивуд доста се търсеха. Всеизвестно бе, че
веднъж стане ли на трийсет, човек биваше тържествено заклеймен като
досадник, на когото прощават единствено лошата подстрижка и
удобните обувки.

Том продължи към следващото купе. Тъкмо се канеше да
надникне, когато някакъв мъж плъзна вратата встрани и едва не се
блъсна в него.

— Извинете.
Том погледна незапалената цигара в ръката на мъжа.
— Току-що научих, че не мога да пуша в купето — обясни той,

макар че не дължеше на Том никакво обяснение.
По стар репортерски навик Том набързо огледа непознатия.

Мъжът беше среден на ръст, около шейсетгодишен, общо взето, слаб,
но вече с коремче. Имаше гъста посребрена коса, свеж тен, с какъвто
по Коледа се фукат живеещите в Калифорния, а облеклото му се
състоеше от скъпи черни панталони, бяла копринена риза, сако от туид
и обувки „Бруно Мали“. Просто миришеше на безгрижни, небрежни
милиони.

— На долното ниво има салон за пушачи — услужливо рече Том.
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— Е, значи натам съм тръгнал. Стотици пъти съм се опитвал да
се откажа от този навик. Пробвах с лепенки, опитвах дори и хипноза,
но нищо не помогна.

— Аз пушех по две кутии на ден, но сега само от време на време
запалвам по някоя пура.

— И как успяхте? — поинтересува се мъжът.
— Какво да ви кажа, беше въпрос на живот и смърт.
— О, разбирам. На кого ли му се умира от рак на белите дробове.
— Не, нямах това предвид. Работех като репортер отвъд океана.

Включен бях в конвой журналисти и ни нападнаха партизаните. Една
от колите пред нас бе улучена от снаряд. Войниците, които ни
охраняваха, ни казаха да запазим спокойствие. В следващия момент
камионът пред нас се взриви. Отново ни заръчаха да запазим
спокойствие, да не правим излишни движения. Много скоро без малко
да ни уцели минохвъргачка и хората от охраната пак ни наредиха да
запазим спокойствие. Миг след това скочиха и побягнаха.

— Господи! И какво стана после?
— Очевидно ни бяха взели на прицел и нямаше смисъл да

чакаме повече. Всички скочихме и хукнахме към планините. Един
кореспондент на „Ройтерс“, около петдесетгодишен заклет пушач, не
успя да се спаси. Направо се строполи на земята. Изглежда, получи
инфаркт.

— Не спряхте ли да му помогнете?
— Бих му помогнал, разбира се, но влачех на рамо друг колега с

изкълчен глезен. Драснах нагоре по възвишението, а сърцето и
дробовете ми щяха да се пръснат. Имах чувството, че ще изплюя
всичките си фасове. Един бог знае как успяхме да се доберем до
приятелски лагер.

— Ами онзи от „Ройтерс“?
— А, надявам се, че инфарктът го е убил, преди да го застигнат

партизаните. Те не бяха много състрадателни. Оттогава цигара не съм
докосвал — добави Том. — На другите не бих препоръчал този метод,
разбира се. Може да се появят сериозни странични ефекти.

— А, сигурно. Ама че история. Значи военен кореспондент, а?
— Вече не. Страхотиите, които отразявам сега, се свеждат до

това как той и тя да подредят гардеробите си по такъв начин, че все
пак и съпругът да има известно лично пространство, а привличам
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вниманието и върху опустошителните опасности, които крие
домашното барбекю.

Мъжът се разсмя и протегна ръка.
— Това ми харесва. Много забавно. Нека да ви се представя —

Макс Пауърс.
Том смяташе, че е разпознал мъжа, а когато чу името, всичко си

дойде на мястото. Това действително беше прочутият режисьор, който
редовно присъстваше в десетката на най-влиятелните фигури в
Холивуд. Макар да бе известен повече със заглавията, постигнали
огромен търговски успех, имаше и филми, които бяха допаднали на
критиката, неведнъж бе номиниран за „Оскар“, а преди няколко години
бе отнесъл у дома си ценната статуетка.

— Том Лангдън — представи се на свой ред Том. — Много ваши
филми съм гледал, мистър Пауърс. Добър разказвач сте, наистина.
Държа на мнението си въпреки помпозните нелепици, които ни
пробутват критиците.

— Благодаря. Аз това и се опитвам да правя, да разказвам.
Наричай ме Макс. — Той пъхна незапалената цигара в джоба на ризата
си и се огледа. — А в момента се опитваме да скалъпим някаква
история за този начин на придвижване.

— Защото си открил нещо интересно във влаковете?
— Именно. Коли? Забрави ги! Смахнати шофьори, задръстени

междущатски магистрали и боклучави храни? Не, благодаря. А
самолетите са лишени от атмосфера и само ти опъват нервите. Аз
например не обичам да летя, макар че с моята професия често ми се
налага. Веднъж на връщане от Кан се натъкнахме на страхотна
турбуленция, а аз се скрих в тоалетната и запалих цигара просто
защото се чувствах изнервен до крайност. Димът обаче задейства
противопожарната аларма, тъй че когато кацнахме, ме вкараха в
ареста. Представяш ли си?! За една ментова цигара без филтър.
Пръснах трийсет бона по адвокати и пак се наложи да полагам
общественополезен труд. Виж, влаковете са друго нещо. Аз съм роден
в Калифорния, а моят баща навремето беше началник-влак по линията
Санта Фе, в дните, когато железниците бяха най-изисканият транспорт.
Той успяваше да се договори с машиниста да седя при него. Право да
ти кажа, усещането е невероятно. Още оттогава си знам, че има какво
да се разкаже за препускането по железните релси, нещо, за което още



47

никой не се е сетил. И сега най-сетне ми се удава възможност да
опитам.

Том на свой ред сподели някои от впечатленията си.
— Въпросът не е да тръгнеш от точка А и да пристигнеш в точка

Б — рече той. — Не е важно началото, нито крайната цел. Тръпката е в
пътуването. Там е разковничето. Стига да му се насладиш, без да
бързаш. Този влак извиква на живот неща, които си струва да бъдат
видени и чути. Той е живо, дишащо същество, просто трябва да
пожелаеш да усетиш ритъма му.

Зачуди се как му идваха такива неща на езика. Може би просто
„Кап“ му действаше по този начин.

— Много точно го каза, тъкмо това е — възкликна Пауърс и
отривисто сграбчи ръката му. В следващия миг се удари по челото. —
Току-що ме споходи невероятно прозрение. Много често ми се случва,
Том, просто ме връхлита. Виж, ти си писател, обиколил си света, видял
си какво ли не, а си се качил на този влак, за да уловиш пулса на
Америка в навечерието на празниците.

— Е и? — пророни Том предпазливо. Нямаше представа накъде
бие режисьорът, но определено се бе понесъл на крилете на своето
прозрение.

— Защо не поработите заедно с моя сценарист — поне докато
трае пътуването, за проучвателната част? Ще си разменяте бележки,
ще споделяте историите, които сте научили, прозренията, които ви
осеняват, такива неща. Не казвам, че ще работиш нахалост. Ще ти
платя, разбира се.

— Но аз вече работя върху една история.
— Тъкмо в това е цялата прелест. Ти си пишеш твоята история,

чудесно. Но материалът, който събираш за нея, може да помогне на
моя сценарист да оформи сюжета на филма. Идеално се получава. С
един куршум два заека. Схващаш ли?

Том кимна. Не може да се каже, че очакваше с нетърпение да
заработи с хлапака с нахлупените слушалки. Той самият нито беше
млад, нито се захласваше по злободневните новости и ако онзи го
наречеше „пич“ и дори само веднъж му подвикнеше „Чао, до скив!“,
наместо просто да каже „Довиждане“, играта можеше да загрубее.

Само че за негова изненада Макс го избута покрай купето с
отнесеното хипарче и когато достигнаха първото от края, почука на
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стъклото.
— Може ли? Аз съм Макс.
Вратата се плъзна встрани и в този миг Том усети тялото си

лишено от въздух. Вече не чуваше онова „ссс, бууум, бааа“, защото
насреща го гледаше Елинор Картър.
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— Елинор Картър, Том Лангдън — представи ги Макс.
Никой от двамата не издаде звук. Просто се гледаха, докато

накрая Макс не издържа:
— Вие… познавате ли се?
— От много години — побърза да отвърне Елинор.
Сега бе дори по-прекрасна, отколкото при последната им среща,

а това усложняваше нещата. Висока, все още стройна и за разлика от
много други жени, наближаващи четирийсетте, не бе скъсила
кестенявата си коса. Дълга до раменете и много секси. Лицето й… е,
бяха се появили бръчици, които говореха, че е живяла истински —
привлекателност, от каквато е лишена гладката непокътната кожа.
Големите зелени очи бяха все тъй пленителни и извикваха у Том
желанието да приседне, преди да е паднал като покосен. Елинор
носеше сиви вълнени панталони, елегантни черни обувки с нисък ток
и бял пуловер, от чието деколте се подаваше синя риза.

Том чудесно си спомняше първия път, когато я бе видял в
университетското градче. Тогава беше по шорти, откриващи дългите й
крака, червено елече, джапанки и жълта лента за косата. Не можеше да
откъсне очи от нея. И така петнайсет години.

И двамата взеха дипломи по журналистика и решиха да направят
екип. Първото им възложено проучване за някакво вестниче от
Джорджия ги изпрати по следите на легендарния Литъл Боб Хъмфрис
в дълбокия Юг, от Анистън, Алабама, до Тупело, щата Мисисипи, и
всяко забутано градче по този маршрут. Преподобният Боб, облечен в
бял костюм, бели обувки и широк бял колан, умееше да предложи лек
на болните, да успокои гневните, да ободри опечалените, да спаси
пропадналите, за нула време и срещу нищожна цена; а по-точно —
като ти изпразни джобовете. Човек можеше и най-старателно да скрие
последния си петак, ала преподобният Боб го откриваше, изтръгваше
го с омаен чар и те караше да се чувстваш посрамен, задето си понечил
да го задържиш.
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Божият човек караше огромен шевролет „Импала“ по поръчка.
Както откри Том, основното му предимство беше огромният багажник,
защото добрият отец без срам и свян приемаше всичко от паричен
еквивалент до някой и друг пушен бут или услугите на роднина на
изпадналите, приел да му служи като помощник. Том все си мислеше,
че преподобният трябва да има родствени връзки с Херцога и Дофина,
небезизвестните мошеници от „Хъкълбери Фин“. Доколкото знаеше, за
разлика от галантните обирджии от шедьовъра на Марк Твен, Литъл
Боб никога не бе прогонван от някой град, овалян в катран и пера. И
все пак измамените граждани като нищо биха сторили тъкмо това, а и
Господ вероятно би си затворил очите. Всъщност нямаше да е странно
той да прати някое и друго чудо като един вид награда за подобно
достойно деяние.

И все пак Том не можеше да скрие възхищението си от
неотклонната решителност на този човек. По време на разследването
дори се бе разделил с последната си двайсетачка, а при това не беше
баптист. Това бе момент на умопомрачение и слабост, от която Том все
още се срамуваше. И все пак нека отдадем дължимото на Елинор. Тя
бе върнала двайсетачката на Том и остана единственият човек, за
когото се знаеше, че е успял да изтръгне обратно пари от преподобния
Боб без намесата на съда. Изготвеното от двамата изобличение на
шарлатанина се появи в националния ефир, създаде им име и престиж,
а и сложи край на измамната игра на преподобния.

— Как я караш? — невъзмутимо попита Елинор.
— Ами работя. През последната година повечето тук, в Щатите

— успя да отвърне Том.
— Зная. Четох какво си написал в „Архитектурен преглед“ за

мебелите на Дънкан Файф. Първата статия за старинни мебели, която
успя да ме разсмее. Хубава беше.

Неочаквано окуражен, Том се осмели да отвърне:
— Между нас казано, преди да се захвана, го бърках с

кулинарния гуру Дънкан Хайнс, но здравата се порових, напипах
същината и после похарчих парите. Нали ме знаеш.

— О, да, знам те.
Тя дори не се усмихна, макар че Макс се захили. Том усети, че го

свива стомахът, а гърлото му пресъхна пред тези огромни смарагдови
очи, които го пронизваха без сянка на одобрение. Сякаш беше обул
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бетонни обувки, които притискаха глезените му. Усещането за
надвисналата зла участ му бе някаква утеха, сякаш краят щеше да
дойде бързо и относително безболезнено.

— Значи си сценаристка? — успя да изрече той.
— Една от най-добре пазените тайни на Холивуд — обяви Макс.

— Експерт по съживяването на неспасяеми драсканици. Нали си
представяш, сценарият определено куца и ти е нужно чудо, и то на
мига? Е, тогава се появява Елинор, замахва с вълшебната пръчица и му
придава фасон. Вадила ме е от огъня неведнъж, когато някой писател
от топлистата, на когото съм платил милиони, оплете конците. За
последните ми пет филма буквално пренаписа всичко. Най-сетне я
предумах сама да напише оригинален сценарий.

— Не съм изненадан, тя открай време пише страхотно. — И на
този комплимент не получи реакция. Бетонът пълзеше нагоре към
прасците му.

— Та какво се готви, Макс? — попита Елинор с леко кимване по
посока на Том. Тя очевидно нямаше желание да се впускат в спомени;
искаше единствено да сложи край на всичко това, тоест на неговата
персона.

— Хрумна ми блестяща идея. — И Макс разясни замисъла си на
Елинор, докато Том се чудеше дали пък да не се хвърли през някой
прозорец право под колелата на „Кап“. От ясно по-ясно беше, че
Елинор не е ни най-малко очарована от гениалните мисловни
проблясъци на своя режисьор.

И въпреки това каза:
— Нека си помисля, Макс.
— Ама разбира се. Знаеш ли какво, по-късно можем да пийнем

заедно по нещо. Някой ми каза, че тук алкохолът съвсем не бил
забранен.

— Да, наистина — потвърди Том. След което добави шеговито:
— Всъщност целият влак е един голям бар. — Погледна към Елинор,
която бе отвърнала очи. Усети ръцете си като отсечени.

— Значи се уговорихме. Около осем, а? — рече Макс.
— Тук поднасят и вечеря. Имам резервация за седем. — Том

отново погледна към Елинор, сякаш се опитваше със силата на волята
си да я накара да се присъедини към него.
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— Обядвах късно във Вашингтон — рече тя. — Ще пропусна
вечерята.

— Май и аз не мога да дойда — каза Макс. — Трябва да звънна
на няколко телефона, Том.

— Ей, гледайте да не умрете от глад. — Точно в този момент
бетонът се качваше към устата му.

— А, няма страшно, Кристобал ми е взел от любимите
лакомства. Всъщност не си падам по храненето под час, хапвам, когато
огладнея.

— Кристобал?
— Секретарят ми. Ей в онова купе е. — Макс посочи към

мястото, където Том бе зърнал хлапака с нахлупените слушалки.
Кристобал се появи, сякаш чул името си през затворената врата.
— Имате ли нужда от нещо, мистър Пауърс?
— Не, благодаря. Това е Том Лангдън. Той може би ще ни

помогне за проекта.
Кристобал бе висок колкото Том, освен това млад и красив и

добре сложен. Беше стилно облечен и може би на седмица печелеше
повече, отколкото Том за цяла година. Освен това изглеждаше
съобразителен и интелигентен — все чудесни причини да не се хареса
на Том.

— Отлично, сър — рече Кристобал.
Том протегна ръка и се здрависаха.
— Приятно ми е да се запознаем — рече през зъби той, като се

постара да пропъди усещането за въображаеми камъчета, хрускащи в
устата му.

— Ето, уредено е — не млъкваше Макс. — Елинор ще си
помисли, в осем ще пийнем по чаша, а аз отивам да запаля, че още
малко и ще се облея в студена пот. — И се огледа озадачен.

— Ето оттук — посочи Том. — През два вагона е ресторантът,
после салонът, слизаш надолу по стълбите вдясно и ще видиш врата с
надпис „Салон за пушачи“.

— Благодаря, Том, цяло съкровище си. Знам си, че ще се получи.
Вече ми го предсказаха. Моята ясновидка ми гледа на ръка и ми позна,
че ме очаква нещо хубаво. „Случайна среща“, така каза. И виж какво
стана. Да, хубав ден. — Той пъхна цигарата в устата си и се отдалечи,
стъпвайки безшумно със своите обувки „Бруно Мали“.
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— Запалката е в десния джоб на сакото ви, сър — извика след
него Кристобал.

Макс само махна с ръка. Кристобал се оттегли в уютния кабинет
и ето че Елинор и Том останаха сами.

Няколко секунди просто стояха безмълвни, всеки от тях решен да
не търси погледа на другия.

— Не мога да повярвам, че това действително се случва — рече
Елинор накрая. — Тъкмо теб да срещна в този влак. — Тя затвори очи
и бавно поклати глава.

— Е, то и аз се изненадах — побърза да каже Том. — Изглеждаш
страхотно, Ели. — Доколкото си спомняше, той единствен я наричаше
по този начин. Навремето не бе възразявала, а на него това име му
харесваше.

Елинор отвори очи и се вгледа в него.
— Няма да си кривя душата, Макс е невероятно способен, но

понякога му хрумват разни смахнати идеи, които просто не вършат
работа. Убедена съм, че и в случая става дума за нещо такова.

— И аз бях сразен от ентусиазма му. За нищо на света не бих
искал да правиш нещо против волята си и, честно казано, аз самият
изобщо не съм имал време да помисля.

— Значи мога да кажа на Макс, че не проявяваш интерес?
— Щом така искаш, Ели, нямам нищо против.
Този път го огледа внимателно, а той усети как се смалява пред

погледа й.
— Точно това искам. — След което тя се върна в купето си и

затвори плъзгащата се врата.
Том, вече монолитна статуя, бе готов за шкурката и боята. Дори

ритмичното „ссс, бууум, бааа“ и лукавата двойна захапка на
величествения „Кал“ не бяха в състояние да поклатят тази фигура,
скована в непоклатимо отчаяние. Той се запита дали не е твърде късно
да поиска да му възстановят цената на билета поради скорошната му
ненадейна кончина.
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Най-сетне Том долази до купето си и се строполи на сгъваемото
легло. Нима Елинор наистина бе в този влак? Невъзможно. Не си бе
представял дори, че ще сподели това пътуване към себе си тъкмо с
онази, чието отсъствие бе станало причина да се погуби! А чия
всъщност бе вината за това отсъствие? Той така и не я помоли да
остане, нали?

Както седеше и се взираше през прозореца в черния мрак отвън,
внезапно престана да бъде във влака, поел към Чикаго. Намираше се в
Тел Авив. Бяха избрали този крайбрежен град заради близостта му до
летище „Бен Гурион“. Оттам до събитията, които Елинор и Том
отразяваха, рядко имаше повече от два часа път със самолет. Близкият
изток бе непредсказуем в своята предсказуемост. Просто си знаеш, че
нещо ще се случи. Не знаеш единствено точно къде и какво да
очакваш.

Марк Твен бе посетил Божи гроб и надълго и нашироко го
описваше в „Глупаци в чужбина“. Книгата бе публикувана през 1869
— година, преди Цион да бъде отново населен от евреите, и близо
деветдесет години, преди Израел да бъде провъзгласен за независима
държава. На Твен Палестина се бе сторила мъничка и той недоумяваше
как една толкова „малка страна има такава богата история“. Том добре
го разбираше. Мястото, което изглеждаше тъй необятно за хората по
целия свят, можеше да се прекоси с кола от единия край до другия за
часове. Първия път, когато Том го видя, укрепеният град Йерусалим му
се стори едва ли не като хубава миниатюра. И въпреки всичко
пълнокръвният кипеж, а и хората, които го наричаха свой дом,
оправдаваха репутацията му на една от най-притегателните
забележителности на света.

Бяха обиколили страната, за да открият интересен материал,
макар че Елинор търсеше по-скоро лични преживявания и дори бе
пожелала да бъде кръстена в река Йордан. Твен също бе се къпал във
вода от главния извор на свещената река след дълъг прашен преход от
Дамаск през пустинята, макар по-скоро от хигиенни подбуди,
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отколкото с духовна цел. Том и Елинор си бяха купили йорданска вода
в прозрачни бутилки, оформени като тялото Христово, и ги бяха
изпратили у дома заедно с тенекиена кутия свещен въздух, събиран в
древните църкви на Израел. Том открай време си знаеше, че тези две
неща са невероятно популярни сред американските туристи, които
възторжено отнасяха у дома си въздуха и водата и ги връчваха на
собствените си свещеници. Предполагаше, че ги подтиква надеждата
да си подобрят рейтинга в Божиите очи, като един вид
капиталовложение.

Една Коледа двамата бяха отишли на екскурзия до Витлеем,
защото Елинор бе пожелала да види къде точно синът Божи се е
появил на този грешен свят. Макар и да му липсваше особена
религиозна нагласа, Том се бе смирил, озовавайки се в близост до
мястото на едно толкова значимо събитие.

След посещението във Витлеем Марк Твен бе докладвал, че
всички християнски секти (освен протестантите) имали параклиси под
покрива на Храма на гроба Господен. В същото време бе отбелязал и
своето наблюдение, че всеки трябва да се придържа към своите
граници и да не се осмелява да навлиза в чужда територия, което било
убедително доказателство, че дори около гроба на Спасителя
християните не могат да се молят мирно. Очевидно някои неща съвсем
не се бяха променили през годините, откакто Марк Твен бе предприел
своето поклонничество.

Двамата американски журналисти се оказаха сред малцината в
Израел, които отбелязаха най-свещения сред християнските празници.
Том и Елинор бяха украсили малка елха в своя апартамент, бяха си
приготвили празнична трапеза, след което си отвориха подаръците. А
после зареяха погледи навън към мрака на Средиземно море,
наслаждаваха се на гледките и ароматите на пустинята и празнуваха
едно събитие, което за повечето американци бе свързано със сняг,
шишкав веселяк и припукващ в камината огън. После заспиваха
прегърнати. За Том тези Коледи в Тел Авив бяха най-прекрасните в
живота му. Като изключим последната.

Елинор бе излязла за някои последни покупки от бакалията.
Четирийсет минути по-късно се върна и заяви, че иска да се прибере у
дома, защото й било дотегнало да пише за опасностите, грозящи този
странен свят, и тъкмо това бил моментът да си отиде. Отначало Том
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реши, че тя се шегува. После стана ясно, че говори сериозно.
Всъщност на мига бе започнала да си стяга багажа, след което се обади
в „Ел Ал“, за да си направи резервация. Опита се да направи
резервация и за Том, но той решително отказа. Допреди час животът
му се бе струвал прекрасен, а ето че сега стоеше по гащета насред
малкия им апартамент и целият му свят се сриваше.

Зададе й въпроса какво толкова се е случило през последните
четирийсет минути, за да я подтикне към това съдбоносно и за двама
им решение, без дори да го попита тя отвърна, че било време да се
прибере у дома. Започна се като нормален разговор, който прерасна в
спор, а спорът — в караница. Докато тя си опаковаше багажа, и
двамата вече крещяха, а Том бе толкова объркан и разстроен, че не
помнеше и половината от онова, което бе изрекъл.

Елинор взе такси, Том я последва. На летището продължиха да
се карат. Най-сетне дойде време тя да вземе ескалатора, който щеше да
я отведе до автобуса. Ето в този момент, вече със спокоен глас, Елинор
още веднъж го беше помолила да тръгне с нея. Ако наистина я обичал,
щял да го стори. Не беше забравил как сълзите пареха в очите му, но
гневът подхранваше упорството му. Не, беше отвърнал, няма да я
последва.

Проследи я как се издига с ескалатора. Тя се обърна само
веднъж. Изражението й бе толкова тъжно и измъчено, че той без малко
да извика името й, да я помоли да го почака, защото е готов да тръгне с
нея, но думите така и останаха неизречени. Също като онази нощ във
влака от Кьолн, когато се канеше да й направи предложение, но не го
стори. Просто й обърна гръб и си тръгна. Остави я, както го бе
оставила тя.

Тогава за последен път бе видял Елинор. И сега отново, преди
пет минути, в полюшващия се влак, поел към Чикаго през Толидо и
Питсбърг. Все още нямаше представа какво я бе накарало да си замине.
А и не разполагаше с разумно обяснение защо не е тръгнал с нея.

Том се стресна и отново се върна в Западна Вирджиния, във
влака, летящ по стоманените релси. Полегна на канапето в топлото
купе, унесен от онова „ссс, бууум, бааа“ на железните колелета, а
мъчителните мисли, подхранвани от мрака навън, го потопиха в
неспокойна дрямка.
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Нещо трябва да се бе ударило във вагона. Разнесе се грохот, все
едно бе рикоширало гюле. Том без малко не падна от канапето.
Погледна си часовника. Шест и половина. Скоростта стремително
намаляваше. Много скоро мощният „Капитъл Лимитед“ спря. Том
погледна през прозореца и установи, че наоколо не се вижда никакъв
признак на цивилизация. Замириса му на изгоряло и макар да нямаше
опита на железничар, ситуацията, изглежда, излизаше извън рамките
на обичайното.

В мрака навън проблясваха светлини, обслужващите влака
проверяваха откъде е дошъл залпът и какви щети е причинил. Том
излезе в коридора, където се натъкна на отец Кели.

— Чухте ли? — възкликна свещеникът. — Приличаше на
изстрел.

— Мисля, че се ударихме в нещо — отвърна Том. — Може би е
имало нещо на релсите и влакът го е прегазил.

— Стори ми се, че се удари в нашия вагон, а ние сме някъде по
средата.

Самата истина, каза си Том.
— Нямам представа какво е — изрече на глас. — Дано само да

тръгнем скоро.
Край тях мина Реджина със загрижено изражение. Носеше

огромен куп вестници.
— Какво става, Реджина? — осмели се да попита Том. — Не се

движим. Да не би кредитната карта на „Амтрак“ да е изтекла?
— Ударихме се в нещо, това поне е ясно. В момента проверяват.

Сигурно скоро ще продължим.
Том погледна книжната бала в ръцете й.
— Май обичаш пресата, а?
— Някой ги беше натикал в кофата за боклук. Дори не знам

откъде са се взели. Доставят ни единствено „Толидо Блейд“, а новият
брой ще го получим най-рано утре сутрин.

Момичето продължи по коридора. Том бе готов да се поздрави за
благоразумието да си осигури няколко часа резерв между двата влака.
По всичко изглеждаше, че ще му свършат работа. По времето на Твен
дилижансът изминавал 3000-те километра от Сейнт Джоузеф, Мисури,
до Калифорния за около 20 дни. Том трябваше да пропътува
допълнителни 1500 километра, но с нещо много по-мощно от някаква
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си конска тяга. Въпреки това започваше да се опасява, че няма да успее
да надмине писателя. Вече се замисляше на кои затънтени островчета
би могъл да се скрие от Лелия, ако не се появи за Коледа. Списъкът бе
малък и не особено надежден.

Ето че се появи и Агнес Джоу. Все още беше по нощница, върху
която бе облякла халат.

— Ударихме се в нещо — рече тя.
— Така изглежда — отвърна Том и направи опит да се размине с

нея. Когато се озова лице в лице с Агнес Джоу обаче, тялото й зае
цялата пътека. В „Амтрак“ трябваше да се погрижат да разширят
вагоните съобразно нарастващите размери на американците.

Агнес Джоу извади ябълка от джоба си, избърса я в халата си и
шумно захрупа.

— Спомням си, че преди три, не, преди четири години… Пак
някъде тук внезапно нещо рече „бум“ и спряхме.

— Сериозно? И какво стана? — попита Том.
— Заповядайте в моето купе, ще се настаните удобно и ще ви

разкажа.
Отец Кели и Том се спогледаха, след което свещеникът потърси

убежище в своята заешка дупка и остави журналиста съвсем сам. Това
е то да разчиташ църквата да те подкрепи в критичен момент, каза си
Том.

— С удоволствие, но трябва да се приготвя за вечеря.
Резервацията ми е за седем.

— Моята също.
По погледа й Том остана с впечатлението, че тая грамада

наистина си пада по него. Успя все пак да докара нещо като усмивка,
промуши се край масивното туловище и хлътна в купето си. Заключи,
дръпна пердето, а сигурно би залостил и вратата с леглото, ако не беше
захванато за стената.

Преоблече се за вечеря — ще рече, наплиска си лицето с вода,
среса се и си смени ризата. Надникна навън да провери дали няма да
се натъкне на някоя заблудена Агнес Джоу, увери се, че хоризонтът е
чист, но за по-сигурно побягна към ресторанта. За жалост, макар да не
бе първокласен спринтьор, пак се движеше по-бързо от влака.
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Както оглеждаше ресторанта, Том отново се пренесе в „Север
северозапад“, алфата и омегата на неговите железопътни познания.
Във филма Кари Грант, преследван от полицията и началник-влака —
като всеки беден беглец от правосъдието няма билет, — се озовава
сред елегантната обстановка на вагон-ресторанта. Безупречно
облеченият салонен управител го посреща и покрай шикозно
облечените клиенти го отвежда до масата на умопомрачително
сексапилната Ева Мари. Излиза, че тя е уговорила сервитьора да
настани Кари при нея. Красивите жени устройваха все такива капани
на бедния Кари Грант. Поръчват си вечеря, пият, смеят се; започват да
те галят с думи още на масата в една от най-еротично въздействащите
филмови сцени, поне според Том. В момента той си представяше
единствено Елинор в ролята на Ева Мари. Колко жалко, каза си, колко
жалко наистина, че не съществува и най-малка вероятност това
действително да се случи.

Във вагон-ресторантите на „Амтрак“ гостите биваха разполагали
така, че да могат да подхванат разговор и да завържат нови познанства,
макар и мимолетни. В духа на тази традиция Том бе настанен срещу
мъж на средна възраст и жена, която за жалост ни най-малко не
приличаше на Елинор, нито пък на Ева Мари. Мъжът бе с костюм и
вратовръзка. От другата страна на пътеката седяха Стив и Джули.
Пиеха червено вино, държаха си ръцете, тихичко си приказваха и
изглеждаха все така притеснени. Любовта на младите — несравнимо
прекрасна, несравнимо злощастна, рече си Том. Може би по-злощастна
е само старата любов, останала невъзнаградена. Всъщност, откакто
видя Елинор, беше сигурен в това.

От дочутото тук-там из ресторанта той заключи, че основната
тема на разговор е неочакваното спиране на влака. Всъщност колкото
по-дълго останеха на едно място, толкова по-дълго щеше да е близо до
Елинор. И каква полза, залита се той, след като нейното отношение
беше повече от очевидно. Бе таил някаква надежда, че тя все още го
обича, независимо от внезапния край на връзката им. През всичките
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тези години се беше осланял на тази мисъл, скътана на сигурно място,
като в таен джоб, и тя му бе помагала в тежки моменти, а сега този
джоб бе празен, все едно откъснат от дрехата на тялото му.

— За втори път тази седмица пътувам с влак, който спира така
внезапно — каза жената срещу Том. Беше се представила като Сю
Бънт от Уисконсин. На вид беше около петдесетгодишна, облечена
делово, висока и налята, с късо подстригана коса. Мъжът с костюма
седеше до нея. Очевидно не бяха двойка, защото господинът бе
настанен секунди преди Том. Сю бе започнала вечерята сама.

— Виж ти — гласеше отговорът на мъжа, който не пожела да се
представи.

— Обикновено не пътувам с влак, но пък самолетите за нашата
верига не са толкова удобни — обясни жената.

— С какво се занимавате? — попита Том, колкото да се включи в
разговора.

— Търговски представител съм в компания за здравословни
храни — отвърна Сю и обилно намаза края на франзелката с масло.

— Весели празници — поздрави ги сервитьорката. Тя им
поднесе яйчен коктейл — както се оказа, традиционна безплатна
почерпка за пътниците в „Кап“.

— Весели празници — отвърнаха и тримата, след което Сю се
поинтересува какво ги задържа.

— Началник-влакът каза, че никак няма да се бавим. Имало
нещо на релсите.

Коледната шапчица на момичето привлече вниманието на Том
към празничните лампички по прозорците и масите.

Дадоха си поръчките. Менюто обещаваше все хубави неща, а и
от кухнята на долното ниво се носеха приятни аромати — може би
ястията скоро щяха да пристигнат със специалния асансьор. Том си
поръча ребърца, отказа салата и поиска водка с портокалов сок
наместо предястие. Тъкмо да допре чашата до устните си, когато усети
тялото си изтикано до стената. Извърна се, а Агнес Джоу вече се
наместваше до него, оставяйки му пространство от някакви си
двайсетина сантиметра, в които да завърши вечерята си.

— Здравей, Агнес Джоу — поздравиха в хор двамата му
сътрапезници.
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Том озадачено вдигна вежди. Нима всички в този влак я
познаваха?

— Здравейте, сладурчета.
Том се осмели да я погледне и зяпна зашеметен. Агнес Джоу

носеше панталони, опънати до краен предел, разбира се, но все пак
приятни на вид, подходящ пуловер и фризура, представете си. Беше си
сложила някакъв грим, който определено я подмладяваше.
Преобразяването бе толкова драстично, че той онемя.

— Здрасти — изтърси глуповато.
— Здравей, Агнес Джоу — изчурулика сервитьорката и се

приближи. — Обичайната поръчка ли?
— О, да, с допълнителна порция лукчета.
— Доколкото разбирам, често пътуваш с влак — отбеляза Том,

когато момичето се отдалечи.
— Обичам влака и онези, които го предпочитат. Все приятни

хора. Не че не съм летяла. Аз съм правоспособен пилот от
гражданската авиация, но предпочитам влаковете.

Агнес Джоу, изпълнила до краен предел кабината на двуместна
чесна, обгърнала с тлъста пръсти лоста за управление, захлупила
гумените педали с огромните си стъпала… този образ Том възприе
като халюцинация.

— Значи работите в здравеопазването? — обърна се мъжът към
Сю.

— Продавам здравословни храни — натърти жената. —
Търговски представител съм. Преди работех като секретарка в
адвокатска фирма, но в един момент реших, че не издържам повече.

Е, и Том бе поопознал особения вид американски прависти
канибали, докато течеше разводът му, а не бе забравил и скорошната си
среща с Гордън Мериуедър. Той вдигна чашата си към Сю в знак на
съпричастие.

— Какво знаете за женшена? — попита мъжът.
На вид изглеждаше прехвърлил петдесетте и делови, макар че

проявяваше доста странни тикове, които определено го отличаваха от
побратимите му. Устата му например често-често се разтягаше до
ушите и в този момент той си поемаше въздух, като че ли се опасяваше
да не вземе да свърши. После очите му изскачаха от орбитите и Том се
плашеше, че всеки миг ще забие нос в чинията със салата. На всичко
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отгоре облизваше устни с такова настървение, че човек оставаше с
впечатлението, че езикът му ще получи гърч или направо ще изпадне
от устата. За капак на всичко имаше невероятно дразнещия навик
непрестанно да се оглежда, сякаш се готви да каже нещо — устните му
се издуваха, тлъстият му врат се затрисаше, очите запримигваха,
ръцете се извисяваха нагоре, сякаш предстоеше да се излее титанична
мъдрост или поне сензационна клюка, а след това напрежението
внезапно спадаше и той просто посягаше към маслинката в чашата си.
След като за четвърти път бе изпълнил този налудничав ритуал, Том
едва се сдържа да не скочи през масата и да го стисне за гушата.

— Женшен? — повтори Сю. — Имате предвид билката?
— Да, нека ви обясня защо ви питам. — Той огледа

заговорнически всички и сниши глас. — Запознах се с една жена.
Азиатка ли, ориенталка ли, както е прието да се казва в днешно време,
никога не мога да го запомня. Едва ли им викаме жълтури, нали? —
опита да се пошегува той.

— В никакъв случай — заяви Агнес Джоу. — И моля ви, не го
правете. Толерантността и разбирането на чуждата култура поддържат
мира в света. Освен това имам предци с японска кръв.

Том огледа масивната дама и са запита дали не е глътнала някой
от предците си. Забеляза, че речникът и изговорът й също са
претърпели благоприятна промяна. Какво ставаше тук?

— Правилно — съгласи се мъжът. — Съжалявам за лошата шега.
Та тази жена, нали разбирате, даваше вид, че ми е хвърлила око. Пък и
аз си падах по нея. Излязохме да вечеряме веднъж и тя повдигна
въпроса за този женшен. С две думи казано, впоследствие ми изпрати
от него. От Китай, ако не се лъжа.

— Всъщност женшен се отглежда и в Уисконсин — каза Сю,
наплескала франзелката с толкова дебел слой масло, че хлябът вече не
се виждаше. — Там почвата е идеална.

Том се втренчи в нея. Щатът Уисконсин имал идеалната почва за
женшен? Това му звучеше налудничаво, но пък и той какво разбираше?
Да не би пък футболистите от „Грийн Бей Пакърс“ да бяха до един
фенове на женшена?

— Добре де, Уисконсин — каза мъжът. — Въпросът е, че тя ми
го изпрати и аз не знам какво да го правя. Да го готвя ли, да го пия ли?
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— Като ви го е пратила, то не значи, че трябва непременно да го
използвате — включи се Том.

— Ама вижте… — Мъжът се сконфузи и хвърли по един кос
поглед към дамите. — Предполагам, пратила ми го е… нали разбирате,
понеже се предполага, че повишава ефективността на някои органи.
Поне аз го схванах като намек. Би трябвало да добавя, че е доста по-
млада от мен.

Том започна да си дава сметка накъде е тръгнал разговорът,
когато Агнес Джоу отбеляза:

— Искате да кажете да сте в състояние да вилнеете като млад
жребец с жена на половината ви години, за да не реши тя, че има
насреща си торба стари кокали?

Настъпи продължително мълчание, което накрая мъжът
прекъсна с думите:

— Нещо такова исках да кажа, да. — След което с подновен
ентусиазъм си пое дъх и нападна почистените от костилките маслини.

— Аз бих го смляла — заяви Агнес Джоу с изпепеляващ поглед
— и бих ви го инжектирала директно. Направете го непосредствено
преди атаката, а след това изскочете от банята, викайте и се бийте в
гърдите като Тарзан, преди да й се нахвърлите. Чувала съм, че подобно
поведение допада на азиатките.

Мъжът погледна Том с израз на накърнено честолюбие.
Очевидно очакваше проява на мъжка солидарност. Том обаче успя да
изрече единствено:

— И аз така съм чувал… драги. — След което гаврътна
наведнъж остатъка от питието си.

Поръча си чаша мерло след водката и мина към основното ястие,
което беше великолепно. Огледа ресторанта и забеляза една маса, на
което седяха двама мюсюлмани и индианец, увлечени в оживен
разговор, един вид словесна битка. Всички се усмихваха, тъй че
разговорът поне отстрани изглеждаше цивилизован. На друга маса
красива чернокожа жена на средна възраст бе очевидно ухажвана от
млад, привлекателен кореец. Тя отбиваше атаките му с добродушно
пренебрежение, но Том усещаше, че се чувства поласкана. На трета
маса някакви бизнесмени зяпаха омаяни гледачка на таро, която
четеше по дланите им, а картите бе пръснала пред останките от своето
печено пиле по рецепта от долината Шанъндоа. Тя методично
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набучваше и поднасяше към устата си хапки от фантастичния чийз
кейк, а бизнесмените внимаваха да не изтърват някоя дума, забравили
дори клетъчните си телефони.

Том поклати глава. Женшен, летящата Агнес Джоу, хора от
всякакви раси и религии, важните клечки, омаяни от причудливите
карти таро, и всичко това, примесено с вкусните обилни ястия — може
би все пак имаше някаква магия във влаковете. Когато отпи и
последната глътка вино, той с наслада отбеляза колко тихо и плавно се
движи по релсите „Кап“ при скорост от нула километра в час.
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Веднага след края на вечерята Том се запъти към салона, който,
както скоро научи, беше наричан от пътниците ветерани бар-вагон.
Преди години наистина бе имало барман в салона на горния етаж, но
той бе изчезнал с поредното свиване на разходите. Том слезе долу,
където Тайрон му предложи чаша питие, след което се върна в салона.
Влакът продължаваше да стои неподвижно и той си погледна
часовника. „Кап“ вече трябваше да наближава Конълсвил,
Пенсилвания, а не бяха стигнали дори до Къмбърланд, Мериленд. Е,
поне миризмата на дим не се усещаше.

Телевизорът в салона беше пуснат и в момента се въртеше
„Гринч, който открадна Коледа“ с Джим Кери в ролята на Гринч.
Малки и големи деца и техните родители се бяха скупчили пред
екрана. Тук-там пътниците се бяха събрали на групички, приказваха
си, отпиваха от чашите си, а имаше и няколко самотници, които просто
се взираха в отраженията си в тъмните стъкла. Навсякъде се виждаха
венци, гирлянди, всевъзможни коледни украшения. Том отпиваше
джин, хапваше фъстъци и солени бисквитки и наблюдаваше близката
група. Един мъж държеше в ръцете си книга, някаква жена плетеше,
трети слушаше музика със слушалките си. А Том току поглеждаше към
вратата в очакване да зърне Макс и Елинор, но засега напразно.

— Отивате някъде за Коледа? — подхвана той любезно, надянал
съответното заинтригувано изражение. Откриваше, че джинът винаги
отпуска и носи чувство на доволство, макар и да замайва главата.

Дамата с плетката вдигна очи и се усмихна.
— Отивам в Саут Бент, Индиана. Внукът ми е студент,

предпоследна година в „Нотр Дам“. Гледам да сме заедно на
празниците. Накрая май ще почна да му готвя, да му чистя и да го
пера, но нямам нищо против. Така правят бабите. Все пак наближава
Коледа. Кой би искал да остане сам?

— И аз казвам същото — увери я Том и се представи.
Тя протегна ръка.
— Полин Бийкън.
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— Живеете в района на Вашингтон?
— Да, в Спрингфийлд, Вирджиния. А вие?
— В самата столица.
— Не знам как понасяте движението — намеси се мъжът с

книгата, около четирийсет и пет годишен, оплешивяващ и закръглен.
— Аз се връщам в Толидо. Бях във Вашингтон по работа, наложи се да
наема кола и накъдето и да тръгнех, все трябваше да обикалям по
околовръстното шосе. Представа нямам как се справяте. Все едно
Дивият запад се е преселил при вас, че и моторизиран на всичко
отгоре. Същинска лудница. — Той поклати глава. — Аз съм Рик —
рече с усмивка. — Просто Рик от Толидо.

— Значи вие предпочитате влаковете?
— Не обичам да летя — заяви Полин. — А влаковете ме връщат

в детството. Ами вие?
— Често летя, но взе да ми омръзва — сподели Том. — Реших да

опитам този по-цивилизован начин за придвижване.
— Е, сега наникъде не се движим — рече Рик. — Обикновено аз

също летя, но този път ми предложиха невероятно изгоден билет. —
Той погледна навън и се намръщи. — Макар че в момента сделката не
ми се вижда толкова изгодна. Поне ще си бъда у дома за Коледа.

— Имате ли семейство?
— Жена и шест деца. Вкъщи ме чакат четирима пубертета, три

от тях момичета. И съвсем не ги разбирам, повярвайте.
— Момичетата са различни — заяви Полин.
Мъжът със слушалките вече бе надал ухо за какво се говори.

Представи се като Тед от Милуоки.
— И момчетата не са лесни — рече той. — Имам четирима

големи синове. Ама като се роди първият, цялата ми коса си беше на
мястото, а я ме вижте сега, косъм не ми остана.

В този момент се появи Агнес Джоу с бира в ръка и седна при
тях. Том побутна към нея купичката с фъстъци и бисквити и тя я
опразни с едно загребване. Не си направи труда да се представи. Както
и в ресторанта всички, изглежда, вече я познаваха.

— Ами ти, Том? — попита Рик. — Накъде пътуваш? При
семейството?

Том поклати глава.
— Всъщност нямам семейство.
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— Е, всеки има някъде семейство — отсече Полин.
— Не всеки — каза Агнес Джоу. — Аз също съм самотна.
— Не съм казал, че съм самотен. Аз съм репортер. Обиколил съм

целия свят. Имам приятели в повече от шейсет различни страни.
— Приятелите са си приятели, но семейството е семейство —

отново се намеси Полин и може би имаше право.
— Разведен ли си, или изобщо не си се женил? — запита Агнес

Джоу, докато хрупаше своите бадеми. В отговор на изненаданото му
изражение тя посочи с поглед безимения му пръст, на който не се
виждаше брачна халка.

— Разведен съм. Макар че бракът ми продължи толкова кратко,
та дори не усетих какво е да си женен.

— Очевидно не е била подходящата жена — отбеляза Полин.
— Нима може да знае човек? — запита Рик от Толидо.
— Има си начини — произнесе се Агнес Джоу. — В повечето

случаи се осланяш на интуицията си. Представи си да забравиш да
ядеш, да пиеш, да спиш или дори да дишаш, стига да си близо до този
единствен човек. — Тя се обърна към Том. — Някоя карала ли те е да
се чувстваш така?

Всички впериха очи в Том, очаквайки отговора.
— Ей, разговорът стана твърде личен.
— Ами да, обикновено така се получава във влаковете — отсече

Полин с усмивка, без да нарушава ритъма на плетящите игли. Том се
облегна и се загледа през прозореца.

— Как се казваше тя? — запита тихо Агнес Джоу.
— Елинор — отвърна той след дълга пауза.
— Отдавна ли не си я виждал?
— Всъщност не толкова отдавна. — Той се отърси от унеса. —

Но миналото си е минало. Сега отивам в Лос Анджелис, за да се видя с
приятелката ми Лелия и да прекарам Коледа с нея.

— Да не е актриса? — запита Полин развълнувана.
— В известен смисъл, да.
— Ще ни кажеш ли какво работи?
Том се поколеба.
— Попадали ли сте на „Къпи, бобърът вълшебник“ по

телевизията в събота сутрин?
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Полин се опули, дори изпусна две-три бримки. След няколко
неуспешни опита да внесе яснота Том реши да смени темата.

Всички бяха отправили погледи към влезлия стюард, облечен
като Дядо Коледа. В миг децата, дори по-големите, обърнаха гръб на
Джим Кери и неговия Гринч и наобиколиха мъжа в червени одежди.
Такова бе въздействието на добрия старец, неподвластно на времето и
пространството.

— Много мило — рече Том.
— Всяка година раздават подаръци — заяви Агнес Джоу. —

Дори влакът да не е повреден.
Том я погледна, внезапно заинтригуван. Спомни си какво бе

казала Реджина: как Агнес Джоу кръстосвала страната с влак и
обикаляла роднините си. Агнес Джоу обаче току-що си бе признала, че
никого си няма. В такъв случай накъде пътуваше с всички тези
влакове?

— Предполагам, и преди си пътувала по Коледа? — запита той.
— О, да, много пъти.
— И сега отиваш в Чикаго?
— Точно така.
— Там ли ще останеш за празниците?
— Не, и аз продължавам към Лос Анджелис. Също като теб.
— С влак ли?
— Със „Саутуест Чийф“.
Изведнъж го стрелна с поглед.
— Ами ти?
Два дни в близост до Агнес Джоу! Том се зачуди какво ли ще

стане, ако вземе да скочи още сега, докато влакът си стоеше на място.
Тъкмо се канеше да отвърне, когато добрият стар „Капитъл Лимитед“
се люшна и отново потегли. В салона се разнесоха радостни възгласи,
но нямаше сила, която да принуди Том да се присъедини.

Внезапно високоговорителите оживяха:
— Извинете за закъснението, приятели, успяхме да закърпим

положението. На следващата гара ще ни чака ремонтна група. Там ще
се забавим малко, за да се уверим, че всичко е наред, и след това
поемаме отново. Надяваме се по пътя да наваксаме част от загубеното
време. Известили сме за забавянето, тъй че никой няма да си пропусне
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връзката. Благодарим ви за проявеното разбиране и ви благодарим, че
избрахте „Амтрак“. Весели празници.

Дядо Коледа обиколи навред и никой не остана без подарък. Том
получи модел на прочутия локомотив „Супер Чийф“, гордостта на
Санта Фе. Тед отново си нахлупи слушалките, а Рик от Толидо и
Полин се извиниха и тръгнаха нанякъде.

Агнес Джоу се наведе, за да разгледа отблизо чудната играчка на
Том.

— „Супер Чийф“ на „Съдърн Пасифик“ е предшественикът на
„Саутуест Чийф“. Този, с който ще пътувам до Лос Анджелис. Линията
предлага прекрасни гледки към планините и равнините. Прекосява
осем щата на път към крайбрежието.

— О, колко интересно. — Том не се съмняваше, че Агнес Джоу е
сварила да претърси багажа му и е открила билета му за „Чийф“. Реши
да се залости в купето си и да заложи над вратата капан с най-голямата
тежест, която успее да докопа. Ето, влакът разполагаше с два
локомотива, можеше да не се усети липсата на единия. Оставаше му
само да го натика някак в банята/тоалетна и да го запъне в пружина за
изстрелване.

— Да, пътуването е много приятно. Чудесен начин да се
настроиш за Лос Анджелис.

— А, сигурно. — Том остави чашата си. — Та защо отиваш там?
— Имам приятели. Всяка година си гостуваме за Коледа. Този

път е мой ред да пътувам на запад.
— Хубава традиция. Реджина спомена, че доста често се возиш

на влак. И май много хора те познават.
— О, просто характерът ми е такъв, лесно намирам приятели.

Открай време е така. То като си крехка стеснителна женичка, не значи,
че си цвете под похлупак.

В първия момент Том реши, че тя говори сериозно, но като я чу
да се смее на собствената си шега, колебливо заключи, че Агнес Джоу
не е чак толкова страшна. Стига да се държеше на нужната дистанция
от бъбреците му и личните му вещи, всичко щеше да бъде наред.

— Момичето, при което отиваш… Намеренията ти сериозни ли
са?

— Зависи какво наричаш сериозни намерения — рече Том. — От
около три години се виждаме на приливи и отливи.
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— На приливи и отливи? Това някаква калифорнийска
измишльотина ли е?

— Наша си измишльотина.
— Мен ако питаш, не бих ви посъветвала да се жените. Два пъти

съм опитвала и не се получи.
— Имаш ли деца?
— Една дъщеря, вече е голяма, разбира се. От първия ми брак.

Със съпруг номер едно се запознах, когато работехме заедно за
„Ринглинг Брадърс“.

— Работила си в цирка? Къде, в администрацията?
— О, не, артистка бях. Ездачка, акробатка, дори по въже съм

ходила на младини.
— Трапецът е голяма магия!
— Тогава бях малко по-слабичка де. Дъщеря ми все още работи в

цирка.
— Често ли я виждаш?
— Не.
Агнес Джоу си взе бирата и го остави. А той не изпита

очакваното облекчение. Здравата му се беше лепнала тая жена. Засега я
оприличаваше на безобидна брадавица, но все пак бодеше очите му.
Заинтригуван бе, и то не само от празно любопитство. Нещо в разказа
й не се връзваше и това пробуждаше у него познатата настървеност да
разследва.

Влакът профуча през тунела „Греъм“ и малко след това намали,
наближавайки Къмбърланд, Мериленд, известен навремето като
Кралицата на Апалачите. „Кап“ бодро се добра до самия център и спря
насред главната улица. Том зърна постройки, облицовани с тухла и
дърво, хотел на „Холидей Ин“, „Макдоналдс“ и заведение на име
„Градуси на сметка“, което вероятно беше много популярно, тъй като
градът определено имаше зажаднял вид.

Скоро щяха да влязат в Пенсилвания, щата с най-странно
прокараните граници. В някои моменти локомотивът и опашката на
влака щяха да са в Мериленд, докато средните вагони щяха да тракат
из Западна Вирджиния! Обяснението се криеше в идеално правата
линия между Пенсилвания и Мериленд, докато крепката прегръдка със
съседна Западна Вирджиния диктуваше границата да следва релефа.
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Когато преминаха прохода и без сътресения навлязоха в Пенсилвания,
Том вдигна ръце от загадките на официалните щатски граници.

Както си седеше и зяпаше падащия сняг, в салона влязоха
Елинор и Макс, следвани от верния Кристобал. Том си пое дълбоко
дъх, довърши питието си и се запита дали не е време да поръча
коктейли на едро при своя приятел Тайрон. Всяка капка алкохол му
беше нужна, за да преживее предстоящото изпитание.
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Макс и Кристобал не бяха сменили лъскавите си дрехи; младият
секретар, с неизменните си слушалки и клетъчния телефон,
пристъпваше с наперената походка на настървен воин от футуристичен
филм. Елинор обаче се беше преоблякла и сега носеше тюркоазна
пола, бяла памучна шемизета и метална верижка наместо колан, която
подчертаваше тънката й талия. Косата бе прибрана и вдигната нагоре.
Нищо чудно, каза си Том, да е взела душ в своята кабинка, горещата
уханна пяна да е обливала това стройно апетитно… Не; той
определено не можеше да си позволи да мисли подобни неща и да се
надява да запази разсъдъка си. И в същото време фактът, че бе
пожелала да се освежи и бе дошла, за да го види, му вдъхна чудесно
чувство на увереност, което се стопи още щом забеляза изражението й.
То бе твърде далеч от неподправеното блаженство. „Гибелно“ бе
думата, която изникна в замаяното му от джина съзнание.

— Том! — избоботи Макс с ентусиазъм, който сякаш
настояваше: „Аз не само съм неприлично богат, но и извънредно
забавен.“ Групата потърси място да се усамоти. — Закъсняхме,
извинявай — продължи Макс. — Ние с Елинор имахме да изясним
някои неща. Ама че пътуване, а?

Кристобал зяпаше тъмнината отвън с маска на загриженост
върху красивото си лице.

— Е, поне се движим нанякъде.
— За пръв път ли пътуваш с влак, Кристобал? — попита и Том.
— И за последен, надявам се.
За Том нямаше съмнение, че младокът си пада по частните

самолети, където се лее шампанско, никой за нищо не го закача и той
може да полегне в спуснатата седалка и да мечтае как много скоро ще
се нареди сред титаните в киното.

— От друго поколение е той — рече Макс и закачливо тупна
секретаря си по рамото. — Влаковете не са му по вкуса. За разлика от
нас с теб.
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— О, ние с Ели в чужбина доста сме кръстосвали с влак.
Спомням си веднъж от Амстердам до Париж се возихме с един стар
раздрънкан локомотив. Качихме се в пет сутринта с намерението да
хапнем във влака, но научихме, че нямало храна, защото стюардите
стачкували. Примирихме се, че ни чака бавна гладна смърт, а отгоре на
всичко по полята взеха да се мяркат хора и защракаха с фотоапарати.
Помислих си, че влакът ни е отвлечен, нали разбираш, от
стачкуващите стюарди и бог знае какво ни очаква в Париж.

— И какво стана? — не се стърпя Макс.
— А, в Париж ни посрещна духов оркестър. И после един лъскав

червен експрес плавно спря до нас. Това било последното пътуване по
маршрута, преди да въведат изцяло електрическите експреси. Затова
бил целият шум. Та докато свиреше оркестърът, похарчихме около
милиард франка, за да се натъпчем. Помниш ли, Ели?

— Сега съм Елинор, просто Елинор. А това не си го спомням.
Изпитият джин вече бе загрял Том от пръстите на краката до

устата, превърнала се в 80-милиметрова гаубица.
— Ясно, Ели. Това очевидно е останало в миналото. Махайте

старото, дайте подобрената версия. — Той погледна към Макс. — Та,
казваш, вие с Елинор сте си поговорили.

— Да, обсъдихме нещата. И ако нямаш нещо против, двамата
можете да започнете веднага.

Объркан, Том погледна Елинор.
— Но аз мислех…
— Заинтригува ли се Макс, ентусиазмът му става заразителен,

действа бързо и безотказно — обясни приглушено тя, без да среща
погледа му.

— Сигурна ли си, че не са те извозили? Без да искам да кажа
нищо лошо, разбира се.

— Ни най-малко — намеси се Макс. — Нали, Елинор?
Тя кимна.
— Е, как предлагаш да започнем? — попита мило Том.
— Ти какво откри досега? — поинтересува се Макс.
Том се отпусна назад и подпря празната чаша в дланта си.
— Ами за начало в Уисконсин отглеждат женшен, който

превръща старчоците в истински Рамбовци в леглото. Има една
смахната на име Агнес Джоу, която по необясними причини всички
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познават. Тежи повече от мен, но е играла на трапец в трупата на
„Ринглинг Бръдърс“. — Той посочи Стив и Джули. — Тия двамата ще
се венчаят, като се качат в „Саутуест Чийф“. Добри деца, но са малко
поизплашени. Та като се настаним във въпросния влак, ще се свържа с
един човек, който ще ни разкаже сума страхотни истории. Дамата ей
там, която гледа на таро, омайва могъщи бизнес магнати, като наднича
в бъдещето им. А, да не забравя и Елвис Пресли, преродил се в
чернокож симпатяга на име Тайрон, който поднася на бара една
микстура, наречена „Котелното“, която, ако не те убие, поне ще те
накара в екстаза си да пожелаеш смъртта. С нас пътува и един
свещеник, който може и да ми даде последно причастие, ако не
пристигнем навреме в Ел Ей, защото приятелката ми ще ме убие.

Последното Том изрече с вперени в Елинор очи. В края на
краищата нали тя го беше зарязала. Улови я да примигва. Боже, чак не
повярва на очите си. Нямаше представа дали нещо й е влязло в окото,
или думите му я жегнаха, но определено го накара да поизтрезнее.

— Уау! — възкликна Макс. — Наистина не си си губил времето.
— Достигнеш ли веднъж върховете на световната журналистика,

длъжен си да поддържаш нивото. Също като Ели… исках да кажа
Елинор.

— Тя всъщност никога не говори за този период от живота си.
— Най-добре ще е ние с Том веднага да се хванем на работа,

Макс — побърза да се намеси Елинор. — Времето никак не е много.
— Всъщност остава ни пътят до Чикаго, а оттам до Ел Ей. Като

гледам с каква скорост се движим, ще бъдем заедно, докато снегът
започне да се топи.

— Исках да кажа, че ще се наложи да ви оставя в Чикаго и да
продължа със самолет. Изникна нещо лично, Макс. Нямаше кога да те
предупредя.

Том остави чашата си. Изникна и още как, в образа на
собствената ми персона, отвърна й мислено той.

— Ами тогава да почваме — рече на глас.
Макс не изглеждаше особено доволен от промяната в плановете

на Елинор, но ето че отмести очи към Стив и Джули.
— Та казваш, ще се женят в „Саутуест Чийф“?
Том обясни какво е отношението на родителите им и спомена

тревогата на Джули да не би твърде малко хора да присъстват на
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церемонията. Заинтригуван, Макс го засипа с въпроси.
— Горкото момиче — каза Елинор с искрено съчувствие. — Така

ли трябва да прекара сватбата си? — И тя погледна към Том. —
Спомена, че е от някакво планинско градче във Вирджиния. Кое точно?

— Не ми каза. Защо питаш?
— Нищо чудно да си забравил, но аз съм израснала в Източен

Кентъки, съвсем близо до щатската граница. Сигурно съм ходила в
родния й град.

След толкова приказки за сватби Том успя да хвърли поглед към
ръката на Елинор. Не откри венчална халка, нито нещо, което да
прилича на годежен пръстен. Не му се вярваше да няма мъж в живота
й. Но ако погледнеше самия себе си…

— Та каква е идеята за сценария? — попита той. Не разбираше
нищо от кино, но си беше наумил да влезе в ролята на врял и кипял
импресарио.

— Зависи какво ще видим по време на пътуването. Макс иска
романтична комедия. Моите предпочитания клонят към заплетена
мистерия, в която да не липсват и трупове.

— А защо не и двете? Ако се сглоби както трябва, няма нищо по-
забавно от куп безжизнени тела, натръшкани на релсите.

— Казах ли ти? — въодушеви се Макс. — Допада ми тоя
симпатяга. Умее да разчупва шаблоните. Мислил ли си някога да
пишеш за киното, Том?

Том отмести очи към Елинор.
— Не беше ми хрумвало допреди два часа.
— Не е толкова лесно, колкото изглежда — отбеляза тя.
— Че лесна работа има ли? — не й остана длъжен той.
Макс помоли да го извинят и пристъпи към Стив и Джули,

следван от вярното паленце Кристобал. Заля ги с приказки, но Том не
можа да чуе нищо. Сигурно разправяше нещо вълнуващо, защото и
двамата изглеждаха зашеметени от думите на великия режисьор.

— Макс да не крои нещо?
— Обикновено да — отвърна Елинор.
— Никога не бих си помислил, че накрая ще се озовеш в Ел Ей.
— Всеки все някъде се озовава накрая — погледна го тя за миг.

— Я се виж ти. От Бейрут до скринове и аксесоари за баня.
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— За да отразяваш войни, трябва да си млад. А аз вече отпаднах
от тази възрастова група — рече Том и после добави: — Пък и колко
според теб са начините да опишеш как хората се избиват едни други?
Още преди пет години ми се свършиха съществителните, глаголите,
прилагателните.

— Успя ли най-сетне да промениш света? — На пръв поглед
въпросът сякаш съдържаше сарказъм, но тонът й не беше заядлив.

— Огледай се, Елинор, и ще откриеш отговора.
— Малко хора издържат толкова дълго.
По-дълго от теб, каза си Том.
— Как са родителите ти? — попита тя след кратка пауза.
— Загубих и двамата. Мама почина съвсем наскоро.
— Съжалявам, Том. Добри хора бяха.
Поколеба се дали да не й разкаже как се е озовал във влака, но

накрая се отказа. Чувството за близост бе изчезнало.
Проследиха как Макс и Кристобал се втурнаха нанякъде,

оставяйки двамата млади онемели от изумление.
— Та откъде да започнем? — най-сетне попита Елинор.
Том се изправи и посочи Джули и Стив.
— Това ми изглежда добро начало.
Седнаха при тях и Том им представи Елинор. Първо Стив, после

и Джули се похвалиха — с подобаващо благоговение — какво им е
предложил Макс Пауърс.

— Ще поръча храната и напитките за цялото празненство, а
също и украсата, дори и музика — обясни Джули.

— И ще плати всичко — добави с въздишка на облекчение Стив.
— Щял да се договори с „Амтрак“. Макар че представа си нямам как
ще реагират.

— Макс обикновено получава онова, което иска — отбеляза
Елинор.

— Той ли е наистина прочутият режисьор?
— О, да. А сърцето му е почти толкова голямо, колкото и егото.
— Имам чувството, че току-що сме спечелили на лотария — рече

Стив и стисна здраво ръката на бъдещата булка.
— Така излиза — отбеляза Том.
— Къде точно си родена във Вирджиния, Джули? — попита

Елинор.
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— Не вярвам да сте го чували, градчето се казва Дикинсън
Каунти.

— Баща ми е учил в гимназията в Клинтуд. А две от лелите ми
живеят в Грънди, Вирджиния.

— Не може да бъде! Досега не бях срещала човек, който поне да
е чувал къде се намираме.

— А аз съм израсла в малка ферма в Източен Кентъки, в
сравнение с която Клинтуд е огромен град. — Елинор ги погледна
окуражително. — А това, което сте намислили, е много смело.

— Ние не се чувстваме особено смели — рече Стив с нервен
смях и отново погледна Джули.

— Ако наистина се обичате, сами ще се изненадате колко много
можете да постигнете.

Джули сграбчи ръката на Елинор.
— Родени сме почти на едно и също място, а ето вие какво сте

постигнали. Направо побеснявам, че родителите му не проумяват
колко малко значение има откъде си, важното е докъде ще стигнеш.

— Но ти няма да се омъжваш за родителите на Стив. А нищо
чудно просто да си мислят, че никоя не е достойна за сина им. Майките
на момчетата са особено ревниви. Просто им дай време, може и да се
променят. Ако не стане, то си е за тяхна сметка, а за вас е важно
бъдещето.

— Родното ми място ме е закалило. Чувствам, че съм способна
на всичко — заяви Джули.

— Щом разчиташ единствено на себе си, наистина ставаш силен,
особено когато те потискат хора, които не си правят труда да те
опознаят, а просто ти лепват етикета Глупландия. Но като им докажеш,
че не са били прави, победата е още по-сладка.

— Съвсем точно го каза — отсече Джули. — А аз имам цял
списък с хора, на които ще натрия носа.

Том смушка Стив.
— Дано си се научил бързо-бързо да реагираш с „Да, скъпа“ и

„Не, скъпа“. С тая женичка доста често ще ти са необходими.
Появи се отец Кели и се поинтересува дали няма да слязат в

салона на долния етаж, където се разигравал страхотен покер. Групата
изостави сватбената тема и се насочи към онази част на бар-вагона,
предназначена само за възрастни.
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Като военен репортер Том се бе натъквал на множество
комарджийски схватки; обикновено в тях участваха предпазливи, зле
платени журналисти с каменни лица, които клечаха в своите настлани
с вестници окопи и търсеха начин да увеличат приходите си. Като
репортер на „Териториал Ентърпрайз“ Сам Клемънс също бе се
включвал в не една игра на карти. На тези „приятелски“ срещи той
винаги носел своя стар флотски револвер, да не би някой от
участниците да си извади погрешно заключение, като съзре силна
карта, пъхната погрешка в нечий ботуш или ръкав.

Отстрани групата в салона изглеждаше съставена от неизкусени
ентусиасти, но с такива трябваше да се внимава, подсказваше опитът
на Том. Най-голямата си загуба на карти той бе претърпял далеч от
родината, в уютен малък манастир, чието име отказваше да назове от
чисто неудобство. Майката игуменка бе извадила четири пъти подред
малка кента, недостижим рекорд в историята на покера. Том се бе
утешил единствено с мисълта, че никой играч, колкото и умел да е, не
може да се надява да победи опонент, привлякъл на своя страна
Всевишния.

„Чиповете“, които се използваха тук, представляваха картофен
чипс, затова двамата си купиха няколко пакетчета; предизвикана от
Том, Елинор дори си поръча специалитета на Тайрон — „Котелното“.
Абаносовият Елвис и журналистът се спогледаха победоносно, когато
тя изпи чашата на екс, избърса уста с опакото на ръката си и седна да
играе.

— Направо не е за вярване. Искаш да ми кажеш, че познаваш
тази дама? — попита шепнешком Тайрон.

— Не съм сигурен — гласеше отговорът на Том.
Поиграха покер, двайсет и едно, блекджек, джин руми и разни

други игри за семейно забавление. Накрая завършиха с почти същото
количество чипс, с каквото бяха започнали, но в добавка бяха
получили немалко материал за статията на Том и филма на Елинор.
Един господин например, който имаше по шест пръста на ръцете,
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завърши с най-голяма печалба. Том предположи, че това се дължи на
допълнителните стави, а може би и на някой и друг тайно скрит ас,
макар че не разполагаше с безспорно доказателство, както го
осведомиха, че изискват правилата. Имаше също и един противен тип,
който обявяваше залозите си с пръхтене, подиграваше всеки, който
сбъркаше, и изобщо дразнеше цялата компания. В някакъв момент
Елинор се наклони към Том и прошепна на ухото му:

— Този ще го накълцат на парчета още в началото на филма.
Когато тръгнаха да си ходят, Том извади хаванските пури и даде

знак на отец Кели, който също се бе оказал сръчен играч. Обяснението
гласеше: „С твърде много свободно време разполагах през първите
години в служба на църквата.“

— Пушалнята ни зове, отче.
Елинор ги последва, макар да не пушеше или поне Том не си

спомняше навремето да е запалвала. Той я погледна въпросително.
— Макс е шефът тук — обясни тя и сви рамене. — Каквото ти

предложат, това приемаш.
В салона бяха монтирани вентилатори, които би трябвало да

разсейват дима за нула време. Съдейки по задуха обаче, тия машини
отдавна се бяха отказали да преборват пушека.

Повечето места за сядане бяха заети, но в дъното откриха къде да
се усамотят. Някои от пушачите бяха поставили дъска върху един от
пепелниците на стойки и играеха дама на тази импровизирана маса.
Друга група обсъждаше предстоящите футболни плейофи. Макар
надписът на вратата да забраняваше внасянето на храна и напитки,
всеки от присъстващите дъвчеше нещо и отпиваше от чашата си. Един
от мъжете обяви, че нямало нищо страшно, освен ако не се появи
началник-влакът, а тогава всички трябвало незабавно да скрият
контрабандната стока. Том огледа бирените бутилки, огромните
сладоледени вафли и кани със саморъчно забъркани питиета, които
определено нямаха вид на безалкохолни, и се запита как точно ще
успеят да ги скрият.

Новодошлите седнаха и се опитаха да усетят атмосферата, без да
нанесат прекомерна вреда на дробовете си. Отец Кели и Том запалиха
пури, а Елинор просто се отпусна и затвори очи.

— Изморена ли си? — попита Том между две дръпвания. —
Сигурно още не си превключила от часовия пояс на Западния бряг.



80

— Всъщност прекарах една седмица в столицата, преди да
тръгнем.

— Какво интересно има във Вашингтон?
— Не какво, а кой — отвърна тя, без да отваря очи.
Том извади пурата от устата си и огледа хората в пушалнята.

Кой. Елинор си имаше някого. И защо да си няма? Тя бе все още
млада, умна и красива, вероятно и богата с тази работа в киното. В
известен смисъл и за него можеше да се каже, че си има някого. Как й
беше името? Линда? Не, Лелия. Тази, макар и кратка загуба на паметта
му се видя лош знак.

Той се бе впуснал да преследва Елинор още в първия миг, щом я
зърна. Когато се бе появила в университета, сякаш времето бе забавило
своя ход и на света не съществуваше друг, освен тях двамата.
Причината не бе само в красотата й, а във всички обичайни детайли:
как се държеше, как говореше, как те поглеждаше право в очите и
внимателно възприемаше онова, което й говориш. Но не беше и само
това. Както се бе изразила Агнес Джоу, Том забравяше да яде, да спи и
дори да диша в присъствието на Елинор, а характерът й — а тя имаше
силен характер — сам по себе си го привличаше. Имаше свое мнение
по повечето въпроси, което бе готова да изрази, по-скоро да изстреля с
убийствена точност и непоколебима увереност. Подобни изблици
почти винаги биваха последвани от нежно докосване с ръка или дори
целувка, когато най-сетне бе спечелил сърцето й, отбивайки
настойчивите атаки и контраатаки на неколцина сериозни съперници.

Блуждаещите мисли на Том бяха внезапно прекъснати от появата
на някакъв мъж. Висок повече от метър и деветдесет, слаб, около
двайсет и пет годишен, той доволно огледа присъстващите. Мъжът
имаше нарочно небръсната тридневна брада, избелели джинси и
протъркан колан. В същото време копринената му риза очевидно бе
купена от бутик, косата му изглеждаше небрежно разрошена от някой
професионалист, а джинсите бяха изкусно, но изкуствено състарени.
Конте, имитиращо небрежност, заключи Том, при това прекалено
самонадеяно.

Мъжът бе стиснал под мишница дъска за шах и кутия с фигури,
които скоро най-старателно подреди. Елинор бе отворила очи и също
изучаваше натрапника. След близо час той бе надвил всички желаещи
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да премерят сили. Както обясни отец Кели, по влаковете се срещали
много шахматисти аматьори.

— Има нещо в тия влакове, което ги подтиква да се изявят,
особено в пушалнята. Чувал съм дори за гросмайстори, които пътуват
инкогнито и играят с всеки, който седне насреща им, просто за да не
губят форма. А понякога и губят.

Защо им е на гросмайсторите да пътуват инкогнито, зачуди се
Том. Предпочете обаче да си замълчи и продължи да наблюдава.
Мъжът беше вещ в играта, не можеше да се отрече. Партиите не
отнемаха повече от десетина минути. След всяка победа, когато
противникът се оттегляше опозорен, той избухваше в смях. Направо
прихваше! А после извикваше високо, с нотка на снизхождение:

— Следващата жертва!
Ако Том смяташе, че има и най-минималния шанс да го победи,

щеше да пробва късмета си, но играта на дама го беше изтощила.
След малко отец Кели си тръгна. Том не очакваше да го види

отново, понеже свещеникът бе погълнал доста алкохол, а пурата
очевидно го беше довършила.

— Ако трябваше да отслужа литургия сега, не знам дали щях да
се справя. Не съм сигурен дори дали бих могъл да кажа от колко
елемента се състои Светата троица, дори да получа един-два жокера.

Том му пожела „лека нощ“ и ето че видя Елинор да се изправя, за
да предизвика шахматния крал на име Слейд, както се оказа. Тя беше
единствената жена в пушалнята и всички очи се извърнаха към нея,
докато сядаше срещу омразния тип. При първия й ход изражението на
Слейд бе толкова самоуверено, че на Том му се прищя да го накара да
изяде два топа за назидание. Дори не знаеше, че Елинор играе шах,
докато не го споходи споменът. В Израел се бяха сприятелили с един
равин, изключително вещ шахматист. Той бе научил Елинор на една
стратегия, само една, но тя беше почти неразбиваема. За три хода
можеше да разбереш дали противникът е налапал въдицата. Освен това
вършеше работа и срещу най-талантливи играчи, особено ако бяха
прекалено самоуверени.

Три хода по-късно Том улови едва загатнатата усмивка на Елинор
и откри, че сам се усмихва в отговор. След още четири хода
непобедимият Слейд и разчорлената му коса изразяваха единствено
недоумение. Елинор бе приклещила черния му цар с шах, от който
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нямаше къде да избяга, освен в прегръдките на нейната бяла царица
или офицер. Дружни дрезгави възгласи се разнесоха сред пушачите с
обложени бели дробове и те дори станаха на крака да поздравят
победителката с ръкопляскания. Поощрен от алкохола и бурята от
емоции, Том ръкопляскаше, докато дланите му станаха кърваво
червени. Моделът на „Биркенсток“ си грабна дъската и фигурите и
напусна полесражението, мърморейки си нещо за късмета на новаците.
Ако не бе чул с ушите си, че Елинор си има някого във Вашингтон,
Том може би щеше да я целуне.

Докато се взираше в нея, в ума му препускаха всякакви
фантастични сюжети. Той отново беше на двайсет и пет и двамата с
нея покоряваха света, а имената им не слизаха от първите страници.
Нищо не можеше да ги спре.

Това прекрасно чувство щеше да го радва още три-четири
минути, преди да изчезне.



83

14

Фигурата, която проникна в спалното купе на Том с намерението
да задигне скъпа на вид писалка, бе облечена изцяло в черно; след това
крадецът грабна сребърния кръст на отец Кели и продължи през
останалите спални купета на първа класа, забърсвайки позлатената
щипка за пари на Макс, сребърната четка за коса на Елинор и
марковите слънчеви очила на Кристобал, струващи четиристотин
долара. Последната цел засега бе луксозното купе на Гордън
Мериуедър, където крадецът отмъкна скъпия часовник, парите и
джобния компютър на адвоката. Всички тези посегателства отнеха
само десет минути, тъй като човекът имаше богат опит в грабежите.
Никой не забеляза кражбите, а когато Реджина пое по коридора, за да
напълни каничката за кафе на площадката до стълбите, онзи бе
изчезнал с плячката.

Първият влаков обир в САЩ датираше от 1866 година и бе
извършен в Индиана по старата линия между Охайо и Мисисипи.
Двамата крадци, ветерани от Гражданската война, оставени на
произвола на съдбата след достойното поражение на генерал Лий,
били бързо заловени. Последвали редица грабежи, предприети от
други престъпници, но възходът на добре финансираната детективска
агенция „Пинкертън“, чиито мъже по правило до един боравели с
огнестрелно оръжие доста по-добре от онези, които преследвали,
включително и от бандата на Джеси и Франк Джеймс, скоро сложили
край на подобен род доходоносни начинания. Крадецът в „Капитъл
Лимитед“ отмъкна ценната плячка без нито един изстрел. Бедният
Джеси несъмнено би му завидял.

 
 
Напуснали пушалнята, Том и Елинор поемаха дълбоко дъх, за да

си прочистят дробовете.
— Направо го размаза тоя. Какво изражение само… красива

картина. — Той я прегърна, а тя отвърна доста колебливо. — Да
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благодарим на бога за равина шахматист в Тел Авив. Как се казваше
той?

— Не си спомням — отвърна тя тихо.
Той я погледна и разнежените му чувства отстъпиха пред един

доста по-твърд порив. Равинът със забравеното име, Тел Авив, сцената
на последната им среща, или по-скоро последната им кървава схватка.
Не биваше да го прави, знаеше, че не бива, но нямаше сила, която да го
спре; като че ли съзнанието и езикът му бяха настроени да се
задействат винаги в неподходящите моменти.

— Готова ли си да ми кажеш сега след толкова години, през
които си могла да размишляваш?

— Какво да ти кажа?
— Ами не знам. Да започнем с въпроса защо ме изостави.

Струва ми се добро начало, а после ще продължим нататък.
— Искаш да кажеш, че не знаеш защо?
— Как бих могъл? Думите ти бяха лишени от всякакъв смисъл.
— Защото, както обикновено, ти не ме слушаше. Това не е мой

проблем.
— Увърташ, също като едно време.
— Не съм длъжна да стоя тук и да слушам налудничавите ти

приказки.
— Права си. Седни на пода, а аз ще продължа да се правя на луд.

Разполагах с години, за да се подготвя. Всъщност този пристъп може
да трае цели три дни, докато добрият стар „Саутуест Чийф“ стигне до
Тихия океан!

— Очаквах нещо подобно още от момента, в който те видях.
Знаех си. Ни най-малко не си се променил.

— Какво точно очакваше, Ели?
— Елинор.
— Извинявай, за момент се бях отнесъл в миналото, когато ти

беше просто Ели.
— Лазиш ми по нервите, ти наистина нищо не разбираш. Никога

ли няма да отвориш очи, за да видиш света такъв, какъвто е?
— Видял съм много повече от всеки друг и никога не съм си

слагал розови очила!
— Погрешно ме разбра. Исках да кажа, че виждаш онова, което

желаеш да видиш, и толкова.
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— Появил се е някой друг, така ли?
Елинор извъртя очи и пренебрежително махна с ръка.
— Защо мъжете винаги си мислят, че има друг, след като

обикновено те са тези, които изневеряват?
— Аз никога не съм ти изневерил! Никога!
— Не съм си го и помислила. За себе си мога да кажа същото.
— Тогава защо си отиде?
Тя уморено поклати шава.
— Том, ако досега не си проумял причината, каквото и да кажа,

няма да ти стане по-ясно.
— Извинявай, позабравил съм как се разгадават женските

приказки. Помогни ми да разбера какво, по дяволите, се опитваш да ми
кажеш!

— И след толкова години виждам, че не си успял.
— Какво не съм успял?
— Да пораснеш! — отсече тя.
Преди да успее да й отвърне, прозвуча песен. В следващия

момент се зададе група песнопойци — униформени служители,
наобиколени от пътници. Зарязал бара, Тайрон пристъпваше начело
със сърцато изпълнение на „Ще си бъда у дома за Коледа“, макар че за
да не скандализира по-консервативните от певческата компания,
кършеше бедра само в границите на допустимото. Последна в
процесията, Агнес Джоу сама държеше басовата партия.

— Вие двамата ще се присъедините ли? — запита Тайрон. — Не
мога аз да видя дама, способна да обърне наведнъж цяло „Котелно“, и
да не поискам да я опозная.

Елинор се отдалечи, скръстила ръце на гърдите си.
— Ей, аз да не изтърсих нещо, дето не трябва?
— Не, Тайрон, вината е моя — успокои го Том.
Канеше се да последва Елинор, за да довършат „спора“, но

чувстваше, че няма сили, а и повече се опасяваше от своите думи,
отколкото от нейните. По пътя към купето си дочу от долния етаж да
се носи смях. Смях — точно от това имаше нужда в момента. Забърза
по посока на звука. Тук купетата бяха с по-евтини легла, по-малки от
неговото, и без душ, но във всяко имаше тоалетна и мивка. В края на
коридора зърна Реджина и гледачката на таро, които стояха пред едно
купе и си говореха с някого вътре.
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Реджина го забеляза и му махна приканващо. Когато се
присъедини към тях, в купето видя една по-възрастна жена. Забеляза и
инвалидна количка, сгъната и облегната на отсрещната стена, преди да
се извърне към гледачката. Тя не се беше разделила с пъстрата си
шапка, но вече бе свалила смешните обувки и по пантофи изглеждаше
поне десетина сантиметра по-ниска и съвсем дребничка. Отблизо
искрящите й сини очи излъчваха чаровна дяволитост и топла усмивка.
Том зърна шарена завеса от мъниста пред отсрещното купе, надуши и
миризма на тамян, което според него беше сериозно нарушение на
разпоредбите на „Амтрак“.

— Предполагам, ваши са тия добавки към интериора — обърна
се той към ясновидката.

— Забелязвам, мистър Лангдън, че и вие не сте лишен от
телепатични способности — отвърна тя с гърлен смях.

— Но откъде знаете… — Той се сепна и погледна Реджина. —
Добре де, не е нужно да намесваме извънземни. Ти си й казала.

— Представям ти Друсила Пардоу, Том. На нея не е нужно да се
казва каквото и да било, тя знае всичко.

Друсила протегна изящна ръчица.
— Близките ми приятели ме наричат Мисти. Вече знам, че ще

станем добри приятели, затова отсега и вие може да ме наричате така.
Мисти говореше с южняшки акцент, подсилен с още по-сочна

нотка.
— Ню Орлиънс? — попита Том.
— С известно влияние от Балтимор. Много добре, Том. — Тя се

доближи още повече, при което той заключи, че мирисът на тамян
всъщност е дошъл от парфюма на Мисти.

— Мисти е била експерт-счетоводител в Балтимор — обясни
Реджина.

— Открих, че ме бива да работя с числа, а такава дарба трябва да
се използва за по-висши цели от укриването на данъци, не мислиш ли,
Том?

— Дума да няма.
— Права си, наистина е симпатяга, Реджина — обади се жената с

инвалидния стол. Тя тъкмо привършваше вечерята си, сервирана на
подноса пред нея.
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— Не знаех, че във влака предлагат обслужване по купетата —
рече Том с усмивка. — Аз самият бях принуден да доплавам до
ресторанта.

— Че как да няма? — усмихна се жената в отговор. —
Достатъчно е да разполагаш с ей такова приспособление, и Реджина
ще ти носи храната всеки път. — И тя посочи инвалидната количка.

— Къде ми отиде възпитанието! — възкликна Реджина. — Линет
Мънроу, Том Лангдън.

Линет бе около шейсет и пет годишна, все още привлекателна
жена с дълги посребрени коси и изящно лице. Изглеждаше с висок дух
въпреки недъга си.

— Разбрах, че работиш с кинаджиите, Том — подкачи го
Реджина.

— Това наистина ли е Макс Пауърс? — попита Линет. —
Обожавам филмите му.

— Жената с тях — продължи Реджина — се е записала като
Елинор Картър, но според мен е кинозвезда и пътува инкогнито. Това
се казва класа. Умопомрачителна красота. Кажи, Том, кинозвезда ли е?

— Всъщност аз я познавам. Занимава се с писане, не е актриса.
Макар че за стила и красотата съм готов да се съглася с теб.

Виж, по отношение на разсъдъка й в момента не бе толкова
сигурен.

— Познаваш я, искаш да кажеш, отпреди?
— Да. Навремето работехме заедно в един екип като

журналисти.
— Аз пък чух, че е било нещо повече от работа — обади се

Мисти.
— Какво знаеш? — зяпна Том.
— Във влака новините се разпространяват с невероятна бързина,

само църквата може да му съперничи. Нададеш ли ухо, всичко чуваш.
Нали разбираш… — Тя още повече се доближи до Том. — При тази
теснотия.

— А клюкарите само подслушват — мрачно отбеляза Том.
— Е, това не беше много любезно от твоя страна. Чуй моя девиз:

ако нямаш какво хубаво да кажеш за някого, най-добре потърси Мисти
и с нея го сподели.
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— Време е да вървя, дами — обяви Том и се откопчи от
ясновидката.

— Аз също — каза Реджина и вдигна таблата на Линет.
Не бяха се отдалечили много, когато Мисти извика:
— Ей, Том? — Той се извърна й видя да му маха с ветрило от

картите таро. — Имам тайното усещане, че нещо с теб ни свързва.
— Той си има приятелка в Ел Ей, отива й на гости за Коледа —

обясни Реджина. — С нейния глас говори Къпи, бобърът вълшебник по
телевизията.

Том я зяпна изумен.
— Това пък откъде го научи?
— Агнес Джоу ми каза.
Подразнен до крайност, Том изгледа двете жени.
— Чудя се за какво ли ни е ЦРУ при таланти като вас.
— Не се сърди, Том — напевно проточи Мисти. — Улегналият

мъж има нужда от улегнала жена. Анимационните герои няма да те
стоплят нощем, скъпи.

— Интересен екземпляр е тази Мисти — подхвърли Том на
Реджина, когато изкачиха стълбите.

— Знаеш колко сърдечни са южняците. Не вярвам да е говорила
сериозно. Поне не напълно. Приятелки сме с нея.

— Значи често пътува с този влак.
— О, да. Предсказва бъдещето на хората, гледа им на ръка, на

карти, и то безплатно. Обикновено от Вашингтон взима „Кресънт“,
който отива директно в Ню Орлиънс. Има малко магазинче във
френския квартал, съвсем близо до Джаксън Скуеър. Ходила съм там,
много е шик.

— А Линет? Много мило, че си й занесла вечерята.
— Знам колко е трудно във влак да се придвижваш с инвалидна

количка. Тя страда от множествена склероза, но не се оставя болестта
да я съкруши. С нея чудесно се забавляваме.

— Добре си познаваш пътниците.
— Те са много важни за мен. Всъщност…
— Ах ти, малка крадла!
В полезрението им попадна Гордън Мериуедър.
— Моля? — примига Реджина.
Мериуедър пристъпи войнствено.
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— Ограбили са ме и съм готов да се обзаложа, че това си била
ти. Всъщност ти единствена си имала възможност. Ще те уволня и ще
празнуваш Коледа в затвора! — закани се той гръмогласно.

— Млъкнете за минутка — каза Реджина. — Не приемам да ми
говорите с такъв тон, а същото важи и за обвинението. Ако нещо е
изчезнало, ще изготвя протокол и ще го изпратим до съответните
власти.

— Не ми хвърляй прах в очите — сряза я Мериуедър. — Искам
си нещата, и то веднага.

— Първо на първо, не зная какви са тези неща, нито кой ги е
взел, тъй че няма да стане толкова лесно, сър.

Том направи крачка и застана помежду им.
— Виж, Горд, аз не съм изтъкнат адвокат като теб, но все пак

знам, че всеки е невинен до доказване на противното. Ако не
разполагаш с безспорни улики, то тогава ти клеветиш жената, и то
пред свидетел, а това може да ти струва скъпо, както ти е добре
известно.

— Ти пък какво разбираш от клевета? — ококори се Мериуедър.
— Името ми е Том Лангдън. Занимавам се с журналистически

разследвания. Впрочем печелил съм и наградата „Пулицър“. Веднъж
правих статия за един американски адвокат в Русия, който здравата се
беше изложил. В момента е в затвора и сам си пише изложението до
апелативния съд. А от опит знам, че ако има нещо, което да е с по-
голяма тежест от документите в съда, това е историята да попадне в
някой вестник, та цял свят да я нищи.

Мериуедър отстъпи крачка назад и отново излая към Реджина:
— Джобният ми компютър, двеста долара в брой и часовникът

ми „Таг Хойер“. Искам си ги, преди влакът да стигне Чикаго, иначе ще
хвърчат глави. — След тези думи той наперено се отдалечи.

Том и Реджина дружно въздъхнаха.
— Тоя тип е голям досадник — рече Том. — Сигурно е чул, че с

нас пътува и Макс Пауърс, и си е наумил да се пробва за ролята на
чичо Скрудж.

— Майка ми ме е учила да бъда мила с всички, но не вярвам да
познава Гордън Мериуедър.

— Ти май не го виждаш за пръв път.
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— Целият влак го познава. — Тя замълча за миг. — Благодаря ти,
Том. Много ти благодаря.

— Та ти и сама би се справила.
— Наистина ли си имаш един „Пулицър“ вкъщи?
— Не. Имам два.
— Виж, това е страхотно.
— Лесна работа. Просто решаваш, че в живота ти няма нищо по-

важно от това да хвърчиш от едно място на друго и да пишеш за всяко
ужасяващо събитие, на което се натъкнеш. Цивилизованите хора четат
какво си написал, после го забравят, но те потупват по рамото и ти
дават награда, за да покажат колко се радват, че нищо не си променил.

Най-сетне той тръгна към купето си, за да поспи.



91

15

Елинор се прибра направо в купето си, затвори вратата и се
заключи, след което дръпна и завесите. Бавно се отпусна на леглото,
което Реджина бе оправила по време на вечерята. Загаси лампата и
остана с отворени очи в тъмното. Сега можеше да гледа навън, да
наблюдава сгъстяващата се снежна пелена. Снегът явно не пречеше на
влака; „Кап“ се движеше с пълна мощ. Отвън прелитаха скупчени
скромни къщи, гъсти гори, някое и друго поточе, прорязало земята. От
комините излизаше пушек, който сякаш изписваше тайни знаци върху
снежната канава, послания, които Елинор не успяваше да разгадае. Тя
прокара пръсти по студеното стъкло, оставяйки също тъй неразгадаеми
символи по гладката повърхност. Заплака тихо, отпуснала глава върху
възглавницата, а тялото й се сви в поза на отчаяние.

В съзнанието си отново погледна през прозореца и пейзажът
отвън претърпя коренна промяна. Както се бе случило и с Том в
ранната вечер, тя се озова в Тел Авив по Коледа. Беше толкова
щастлива и в същото време толкова нещастна, че шизофреничното й
състояние без малко не я извади от равновесие. А може би тъкмо това
се бе случило в коледното утро, когато бъдещето й с мъжа, когото
обичаше, внезапно бе зачеркнато. Тя все още добре си спомняше как се
бе извърнала да го погледне от стъпалата на ескалатора, как той й бе
обърнал гръб и я бе изоставил. При този спомен сълзите рукнаха и
силата на волята, с която ръководеше живота си, внезапно отмаля.
Беше си въобразявала, че не е в състояние отново да й причини тази
болка, но ето че бе го постигнал без особено усилие, с един поглед, с
една-две изречени думи. И я бе оставил напълно безпомощна.

На вратата се почука и тя трепна. Не беше готова отново да се
изправи срещу него, не сега, може би никога повече.

— Елинор? Не си заспала, нали?
Беше затаила дъх и сега облекчено си отдъхна. Викаше я Макс,

не Том.
— Само за минутка.
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Тя запали лампата, избърса лицето си с мокра кърпа и посегна
към четката, за да оправи косата си. Четката обаче не беше на мястото
си. Елинор прекара пръсти през косата си и отвори.

Макс влезе бързо и дръпна вратата след себе си.
— Всичко наред ли е? Не изглеждаш много добре.
— Може би просто съм изморена.
— Всичко е уредено, за сватбата искам да кажа. Говорих с онези

от „Амтрак“, не възразяват.
— Това е чудесно — отвърна тихо Елинор.
— Как върви работата с Том? Намира ли се подходящ материал?
— Материалът е страхотен. Скоро ще започна да пиша.
— Това е то пионерският дух. Човек не взима влак, ако иска

бързо да стигне до някъде. Качва се заради самото пътуване. Заради
изненадите.

— Аз определено бях изненадана.
Макс я погледна с нежност.
— Животът е пълен със странни съвпадения. Веднъж отидох да

хапна нещо на обяд при Паупо. Нали го знаеш онзи скъп италиански
ресторант близо до Родео Драйв? Влизам, и кого да видя? Не една, не
две, ами и трите ми бивши съпруги.

— Не е за вярване. Поотделно ли бяха отишли?
— А, не. Оказа се, че се събирали всеки вторник да си приказват

какъв ужасен съпруг съм бил. Един вид клуб на съмишленички, който
се събира с единствената цел да разпъне на кръст бившия благоверен.
Естествено, никога не споменават, че издръжката, която плащам на
всяка от тях, им дава възможност да настанят издокараните си задни
части в петзвезден ресторант и четири часа седмично да се оплакват от
мен. — Той отново я погледна. — Искаш ли да ми разкажеш за този
Лангдън? Ако питаш мен, май сте били много повече от колеги.

Елинор притеснено сплете ръце.
— Помниш ли, когато за пръв път работихме заедно, ти ме

попита какво ме кара да пиша, коя е силата, която ме захранва?
— Помня, разбира се. На всичките си сценаристи задавам този

въпрос.
— Е, отговорът е Том Лангдън.
— Не разбирам.
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— Аз го обичах, Макс. Обичах го с цялото си сърце. Когато
всичко свърши, остана празнота, някаква кухина вътре в мен, голяма
колкото мъртва звезда. Единственият ми отдушник беше писането.

— Значи аз печеля, но ти — недотам — тихо рече Макс. — Ти си
го обичала, а той очевидно все още има чувства към теб. Какво се
случи?

Тя се изправи и закрачи напред-назад в тясното пространство.
— Двама души може да изпитват привързаност един към друг, но

в същото време да искат различни неща. И тогава просто не се
получава, колкото и силна да е любовта.

— И какво иска Том?
— Не вярвам и той самият да знае. Що се отнася до мен, знам

само какво не иска. Да бъде обвързан, където и да било, с когото и да
било.

— А знаеш ли ти какво искаш?
— Нима някой знае какво действително иска, Макс?
— Аз едва ли мога да дам отговор, интересите ми непрекъснато

се менят. Но това е част от живота. Може би искам да бъда щастлив,
може би всички това искаме. И откриваме щастието по безброй
различни начини.

— Стига изобщо да го открием. Много хора никога не успяват и
може би аз съм една от тях.

— Елинор, ти си умна, талантлива, преуспяваща красива жена в
разцвета на силите си.

— А може би тази жена няма нужда от мъж в живота си, за да се
чувства пълноценна.

— Може би — сви рамене Макс. — Не казвам, че всеки трябва
да сключи брак, за да е щастлив.

— А какво всъщност ми казваш?
— Предполагам — рече Макс, като се изправи, — искам да кажа

да не си втълпяваш, че нямаш нужда от никого, за да бъдеш щастлива.
Макс тръгна да потърси секретаря си и го откри в купето му,

обърнато с краката нагоре.
— Какво правиш, Кристобал?
— Търся си слънчевите очила.
— Слънчеви очила! Я погледни навън, сега е нощ.
— Искам да кажа, че не ги откривам.
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— Ще си купиш други.
— Струват четиристотин долара!
Макс го изгледа с укор.
— Колко точно ти плащам, Кристобал?
Младежът преглътна мъчително и притеснено погледна шефа си.
— Спестявах цяла година, за да си ги купя.
— Аха. Виж, за сватбата всичко е уредено.
— Страхотно, сър. Вие сте гений.
— Все така ми казваш. Знаеш си задачите. Не искам никакви

гафове.
— Кога съм ви разочаровал, мистър Пауърс?
— Знам какво е било досега, но никой не е чак толкова

съвършен, просто не искам точно този път да стана свидетел на първия
ти провал. Ясен ли съм?

— Разбирам, сър.
— Добро хлапе си ти, но като стигнем в Ел Ей, ще ти отрежа от

парите.
— Но защо, сър? — изумен попита Кристобал.
— Защото дори аз не си купувам слънчеви очила за по

четиристотин долара, затова.
 
 
Том лежеше на леглото си и изучаваше дъното на горната койка.

Беше задрямал, но сега се чувстваше напълно буден. Изправи се и взе
бележника си, но не успя да открие писалката си. Претърси навсякъде,
но без резултат. А тази писалка му бе особено скъпа. Елинор му я бе
подарила по време на първото им пътуване отвъд океана. Накрая се
отказа, стори му се, че чува музика, и излезе в коридора. Песента се
носеше от купето на Агнес Джоу. През отворената врата струеше
светлина. Той се приближи и надникна предпазливо. Агнес Джоу
седеше напълно облечена, на сгъваемата масичка до нея имаше стар
грамофон, включен в контакта. Том разпозна песента. „Тиха нощ“.
Агнес Джоу вдигна очи и като че ли се смути.

— Надявам се, музиката не ти пречи.
— Че какво по-хубаво от коледни песни, когато празникът

наближава?
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— Нали попяхме с Тайрон, настроих се някак. А тоя грамофон
навсякъде е с мен. Беше на майка ми. Ако искаш да послушаш, си
добре дошъл.

Том се поколеба само за миг и седна на канапето. Жената като че
ли наистина имаше нужда от компания.

— Реджина ми разказа как си й помогнал да се справи с онзи
ужасен адвокат — рече тя, като го измери с поглед. — Извършил си
добро дело, Том. Нагърбил си се с ролята на ангел пазител.

— Ами нали казват, че по коледните празници има повече ангели
пазители от всеки друг път.

— Това не съм го чувала. Да не би сега да го измисли?
— Ами да, струва ми се.
— Впрочем добре звучи.
Двамата изслушаха още няколко ободряващи коледни песни. В

купето всяко нещо си беше на мястото, ухаеше на люляков сапун. Том
забеляза издута раница, натикана между стола и стената, с метнато
отгоре одеяло. Когато вдигна очи, Агнес Джоу го наблюдаваше
внимателно, но с някак тъжно изражение. Точно в този момент по
коридора премина цяло семейство — майката, бащата и двете деца.
Всички се смееха, по-малкото момченце затанцува и едва се задържа
да не падне.

— Приятно е да се озовеш в някой влак по Коледа, когато всички
са в добро настроение. Чудесен начин да попътуваш със семейството
си.

— Как тъй няма да прекараш Коледа с твоето, Агнес?
— Първо трябва да получиш покана, нали?
— Не се ли разбирате с дъщеря ти?
— Аз чудесно се разбирам с нея. Тя като че ли не ме харесва

много-много.
— Съжалявам, Агнес Джоу. Наистина.
— Във влака обаче си имам приятели.
— Но както каза онази дама в салона, приятелите са си приятели,

а семейството — семейство.
— Полин с плетката? — усмихна се тя. — Тя пък какво знае? Да

не говорим, че по-грозен пуловер в живота си не съм виждала. —
Агнес спря само за миг и после продължи: — Аз пък казвам, че
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семейството е там, където сам го откриеш. Просто трябва да си
отваряш очите. Като теб.

— Какво искаш да кажеш с това „като мен“?
— Онази Елинор, от кинаджиите. Същата е, нали? Единствената

твоя любов?
— Сега вече дори не сме приятели.
— А бихте могли да бъдете. Дори много повече.
— Не — поклати глава Том. — Твърде късно е.
— Виж, тук грешиш. — Без да обръща внимание на озадачения

му поглед, тя обясни: — Достатъчно съм живяла на тоя свят, за да
знам, че двама души, които могат да си причинят толкова болка,
просто много се обичат.

Том благодари за музикалната интерлюдия и се върна в купето
си. Нямаше намерение да пилее време за нещо, което, тъй или иначе,
нямаше да се случи. Загубата на Ели веднъж вече го бе разнищила.
Последвалият шок все още го разтърсваше след всичките тези години.
Затова нямаше да рискува отново да бъде така дълбоко наранен. С
миналото бе свършено, възкресение не се предвиждаше. Беше се
примирил със съдбата си, когато отец Кели надникна през вратата.

— Случайно да ти се е мяркал един сребърен кръст?
— Защо, да не си го загубил?
— Да ти кажа право, никъде не го откривам.
— Странно. На мен пък ми изчезна писалката.
Свещеникът сви рамене и си тръгна, а в този момент зазвъня

клетъчният телефон на Том. А часовникът му показваше, че минава
полунощ. Ще не ще, Том натисна бутона за приемане на разговора.

— Ало?
Лелия се обаждаше от Ел Ей.
— Проследих маршрута ти по интернет. Според разписанието

трябва вече да си в Питсбърг. Така ли е?
Том погледна навън. Влакът бавно намаляваше скоростта и той

потърси с очи някаква табела. Секунди по-късно я откри: Конълсвил,
Пенсилвания. Доста път имаше до Питсбърг. Сигурно бяха направили
престой, докато е спал.

— Значи си в Питсбърг, нали? — настоя Лелия.
— Ами да, виждам и стадиона. Помниш ли великите играчи на

„Стийлърс“ от седемдесетте?
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— Не се интересувам от бейзбол. Просто знам, че сега трябва да
си в Питсбърг.

— „Стийлърс“ са футболен отбор. Случайно да се сещаш, че при
мен минава полунощ?

— Ти пък да не искаш и да спиш във влака? Шумът и друсането
не ти ли пречат?

— Всъщност пътуването е чудесно и наистина бях заспал —
излъга Том.

— Разположи се ей там, Ерик — каза Лелия на някого.
— Кой е Ерик? — попита Том.
— Моят МТЦТ.
— МТЦТ? Звучи като сериозна болест.
— Масажист терапевт за цяло тяло. Тук сега това е на мода.
— А, сигурно. Та какво се готви да направи за теб добрият Ерик

в уединението на собствения ти дом?
— Ще се погрижи за задните ми части и възглавничките на

кръста. А после ще ми направи и педикюр.
— Задни части и възглавнички. А нещо помежду?
— Какво?
— Облечена ли ще бъдеш по време на процедурата?
— Не ставай глупав. Сложила съм си хавлия.
— А, тъй ли, какво успокоение. И защо ти трябваше да го каниш

вкъщи? Бях останал с впечатлението, че имаш карта за някакъв
шикозен балнеолечебен център.

— Болеше ме гърбът, а стъпалата ми наистина се нуждаеха от
спешна намеса. Утре ще бъда с отворени обувки на висок ток.

— Ясно, положението наистина е било критично. Защо не
опиташ с грейка и нокторезачка? В цяла Америка това помага.

— Аз не съм ти цяла Америка.
— Откъде се познаваш с този Ерик?
— Той е моят инструктор по кикбокс. МТЦТ му е допълнително

занимание.
Сигурно мнозина бяха искрено запалени по кикбокса, но когато

Том бе отишъл на една от тренировките на Лелия в Ел Ей, там видя
предимно счетоводители, адвокати, актьори и известни готвачи, които
се перчеха в екипи „Спандекс“ и блъскаха гумени злодеи с крака и
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юмруци. Двама-трима средно шумни побойници от някоя детска
градина биха ги сразили за нула време.

— Онзи рус и синеок шведски Адонис, дето е поне метър и
деветдесет, това ли е Ерик? И сега ти е в къщата, а ти си заметната с
хавлийка?

— Ревност, това ми харесва, здравословен момент за всяка
връзка. За твое сведение Ерик е норвежец.

— Чудесно, би ли дала слушалката на норвежеца Ерик?
— Защо?
— Като дойда, искам да имам запазен час. Няма начин гърбът ми

да не се нуждае от масаж, като свърши това пътуване. Предполагам,
обслужва и мъже?

— Да, разбира се. Но първо ми обещай да се държиш прилично.
Знам какъв ставаш понякога. Обещаваш ли?

— Абсолютно. Ей, гърбът вече ме наболява, тъкмо МТЦТ е
лекарството в случая. — Том чу как тя обяснява нещо, подавайки
слушалката.

— А, Ерик е на телефона. Какво обичате? — прозвуча гласът на
норвежкия Адонис.

— Ерик? Аз съм Том Лангдън. Преди да си запиша час, искам да
попитам какво предвижда професионалната етика в случай на заразно
заболяване?

— Моля? Не разбирам за какво говорите.
— Професионални правила при наличието на заразно

заболяване. Всички са полудели по тая мода, освен твоята настояща
клиентка. Ще ти обясня с по-прости думи. Щом като си имаш работа с
човешки материал, като тялото на Лелия с малката хавлийка, и
осъществяваш контакт с кожата, рискуваш да си лепнеш някоя опасна
и заразна болест, която впоследствие да предадеш на други клиенти,
например на мен. Така че искам да знам какви предпазни мерки
взимаш и какви са ти правилата за поверителност на информацията.
Лелия, да речем, сигурно ти е споменала, че има хепатит Це, при който
съществуват сериозни рискове. Та се питам, как би разкрил този факт
на другите си клиенти.

— Хепатит!
— Не се впрягай де, то се знае, че няма лечение, но новите

лекарства вършат чудеса, а страничните ефекти не са чак толкова
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страшни: гадене, косопад, подуване, импотентност, такива неща.
Всъщност смъртността е едва петдесет процента, стига диагнозата да
се постави навреме.

Том чу как слушалката падна, а после нечии стъпки зачаткаха по
излъскания дървен под у Лелия. После прозвуча и писък:

— Ерик, Ерик, къде отиваш? Ерик, върни се!
Затръшна се врата, слушалката отново изтропа. Том ясно си

представяше какъв дим се носи около жената, направила Къпи, бобъра
вълшебник, и Саси, супер катеричката, любимци на милиони.

— Какво точно му каза? Искам да го чуя дума по дума!
— Говорехме си за моя сеанс и какво очаквам като резултат и в

един момент ми изчезна.
— С ушите си го чух да казва „хепатит“!
— Хепатит? Лелия, казах „гингивит“. Попитах го да няма

случайно гингивит, защото предишната ми масажистка тъкмо от това
страдаше, а трябва да ти кажа, че никак не е приятно да търпиш нечий
лош дъх в продължение на цял час. Предполагам, Ерик има проблеми с
английския.

— Не вярвам и на една твоя дума, Том Лангдън. Даваш ли си
сметка какво направи? Не стига, че умирам от болки в гърба, а няма и
кой да ми оправи педикюра!

— Не искаш ли да пробваш с аспирин и парче пемза?
— Никак не ми е смешно — кресна Лелия.
— Виж, ужасно ми се спи, а и връзката е лоша. Ще ти се обадя,

като стигнем в Питсбърг.
— Какво? Мислех, че вече си там.
Усетил какъв гаф е допуснал, Том се плесна по челото. Макар и

под огромно напрежение, хрумна му гениален план.
— Лелия? — рече той и почука с пръст пластинката на

микрофона. — Лелия, връзката се губи. Не те чувам.
— Не ми пробутвай тоя номер, Том…
Той заговори бавно и отчетливо, все едно отсреща го слушаше

полуглух идиот.
— АКО… МЕ ЧУВАШ… ЩЕ… ТИ СЕ ОБАДЯ… КАТО

ПРИСТИГНА В ЧИКАГО.
Натисна бутона за край на разговора и се облегна назад.

Телефонът забръмча отново, но той го остави да си звъни. Накрая
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просто го изключи. Е, беше се справил сравнително добре.
Навремето Марк Твен бил сред най-често цитираните хора в

Америка и една от неговите прочути крилати фрази произлязла в
резултат от погрешно разбрано съобщение, което накарало всички да
мислят, че великият писател е предал богу дух. Когато го попитали как
ще коментира предполагаемата си кончина, Твен изказал мнението, че
новината за смъртта му била твърде преувеличена. У Том се прокрадна
чувството, че ако имаше нещастието да се озове близо до Лелия в тази
минута, никой не би бил в състояние да преувеличи обстоятелствата
около неговата насилствена смърт.

Когато „Кап“ потегли отново, той се намести удобно, загаси
лампата и впери очи в прозореца. Скоро влакът намали и примижал в
тъмното, Том различи очертанията на надгробни камъни в малко
гробище, край което минаваше линията.

Притеснен от близостта на толкова много изгубени души, Том
стана и излезе да се поразтъпче. Допреди да се качи на влака, не
помнеше да е ходил толкова много.
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Том си наля чаша кафе от бюфета до стълбите и тръгна към
салона. В този късен час повечето купета бяха тъмни, а по коридора
нямаше жива душа. Все едно бе съвсем сам в тази тракаща композиция
от осем вагона. В ресторанта също бе тихо и тъмно, хората от
персонала сигурно отдавна се бяха оттеглили в своя спален вагон. В
салона лампите бяха изгасени и поне на пръв поглед изглеждаше
опустял. Влакът отново започна да набира скорост и той се подпря на
облегалката на близкото канапе. Сепна се, когато ръката му докосна
човешка плът. Елинор вдигна очи. И тя изглеждаше не по-малко
уплашена. И тя държеше в ръката си чаша кафе.

— Господи, Том! Дори не чух кога си влязъл.
— Все така ли страдаш от безсъние? — попита той и погледна

чашата й. Навремето това бе проблем и за двамата, навярно поради
честите преходи от една часова зона в друга, честите пътувания и
безбройните ужасяващи картини, които вгорчаваха съня им.

Елинор разтри слепоочията си.
— Странно, мислех, че съм го преодоляла. Съвсем отскоро се

появи отново.
— Добре, схванах намека. Мога и друго място да си намеря,

където да изпия кафето си и да помечтая за безграничните
възможности, които ми предлага бъдещето.

— Недей, аз ще си отида.
— Виж — рече Том, — та ние не сме деца. Не би трябвало един

толкова голям влак да пречи на съвместното ни съществуване, поне за
известно време можем да го понесем.

— Каза го като наистина зрял човек.
— Понякога и аз имам просветления.
И двамата замълчаха, а „Кап“ ускори до близо 120 километра в

час. Мракът никога не се е втурвал така целенасочено, каза си Том.
— Питах се — обади се Елинор — защо всъщност пътуваш с

този влак. Винаги си държал да се придвижваш по възможно най-
бързия начин.
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— Нали ти казах, готвя се да опиша едно такова пътуване, а за
целта не е зле да се кача на влак.

— И няма друга причина?
— А защо да има?
— Предполагам, защото твърде добре те познавам. Не си длъжен

да ми казваш. Не ми дължиш обяснение.
Той се замисли за двойственото значение на последните й думи,

за намека, че тя също не му дължи обяснение, но реши да не се
задълбава. Наместо това й разказа за желанието на баща си и какво той
самият смята да предприеме.

— Струва ми се, че баща ти ще узнае — тихо рече тя.
— Аз пък ще ти кажа, че какъвто съм мнителен, параноичен

репортер и както навсякъде ми се привиждат тайни заговори, ми се
натрапва мисълта, че твоето присъствие в този влак изглежда
невероятно съвпадение.

— Трябваше вчера да се качим на „Капитъл Лимитед“. —
Елинор си погледна часовника. — Но тъй като мина полунощ, по-
скоро не вчера, а онзи ден. Очевидно Макс бе променил плановете си,
защото пристигна във Вашингтон ден по-късно, така че се наложи да
вземем твоя влак.

— Може би действително е съвпадение — сви рамене Том.
— Повярвай ми, ако знаех, че ще те срещна, нямаше да се кача.
— Толкова ли ти е неприятно?
— Виж, между нас просто не се получи, с милиони хора се

случва. Някои просто не са създадени за брак.
— Аз съм се женил веднъж.
Елинор явно бе шокирана от новината.
— Какво? — заекна тя.
— Трая много кратко… Бракът ми… Почти не ми е останал

спомен.
Елинор се изправи, едва сдържайки гнева си.
— Радвам се, че поне една жена си обичал достатъчно, за да й

направиш предложение, независимо колко е продължило.
— Ели, не беше така, това бе най-погрешната стъпка в живота

ми…
Тя му обърна гръб и излезе.
Той я проследи с поглед и в този момент влакът отново спря.
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Том се изправи и се облегна на прозореца. „Всъщност и по-
голяма глупост съм правил“, каза си съвсем тихо той.

— Какво става, по дяволите? Пеш щях по-бързо да стигна до
Чикаго.

— Става това — отвърна някой, — че пред нас има товарен влак.
Том погледна по посока на гласа. В далечния ъгъл в тъмнината се

очерта силуетът на мъж. Човекът се изправи и като че ли плавно се
понесе към него. Том имаше чувството, че му предстои среща с Духа
на отминалите Коледа, който идва да му предскаже какво му готви
съдбата.

Когато човекът попадна в малкото светло петно край прозореца,
Том си позволи да отдъхне. Мъжът беше висок и слаб, с посребрени
коси, около шейсетгодишен, с красиви издължени черти. Очевидно в
младостта му не една и две млади дами бяха си загубвали ума по него.
Беше облечен с бяла риза, вратовръзка и панталони. На главата си
носеше нещо като кондукторска шапка.

— В този влак ли работите? — попита Том с поглед към шапката.
— Не — отвърна мъжът, като я свали и протегна ръка. —

Навремето работех тук. Сега съм пенсионер. Името ми е Херик
Хигинс.

Том също се представи и двамата седнаха.
— Казвате, че пред нас има товарен влак. И защо не го махнат от

пътя ни?
— Най-лесното обяснение би било, че „Амтрак“ не е собственик

на железопътната линия. Тя е собственост на компанията за товарни
превози, тъй че товарите получават приоритет.

— Сериозно ли говорите?
— „Амтрак“ не притежава нито една от линиите, по които се

движи, с изключение на Североизточния пробег и някоя и друга малка
отсечка. Когато частните компании се отказаха от пътническите линии,
те си запазиха собствеността върху прокараните релси. Железопътният
транспорт на товари носи големи приходи, за разлика от превоза на
пътници. „Амтрак“ има споразумения с кого ли не. А нерядко
логистиката причинява главоболия.

— Не че искам да обидя някого, но това не ми се струва най-
подходящият начин да се управлява една линия.
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— „Амтрак“ никога не е разполагала с достатъчно средства, за да
купи релсите или да построи нови. Единственият й изход бе да се
споразумее със собствениците. Така че, ако товарен влак бъде
задържан или дерайлира, спираме и чакаме. Много често се случва, а
ние не сме в състояние да направим каквото и да било. Извинете,
непрекъснато казвам „ние“, по навик.

— Колко дълго сте работили в „Амтрак“?
— Понякога ми се струва, че там е минал целият ми живот.

Всъщност вече работех по влаковете, когато компанията бе основана
през седемдесет и първа. Железничар съм, тъй да се каже, от люлката,
също като баща ми. Той работеше за „Юниън Пасифик“.

Хигинс погледна чашата с кафе на Том и се усмихна.
— Качи ли се на влак, първата нощ човек много трудно заспива,

може дори да не мигне, но на втората нищо няма да е в състояние да ви
събуди, повярвайте ми. — Мъжът погледна през прозореца. — Това е
старата линия на „Би енд Оу“. Тя е построена върху трасето на
някогашен платен частен път. Джордж Вашингтон имал акции в
компанията, която притежавала пътя и събирала таксите. Често съм се
питал какво би казал бащата на Америка, ако види как старият „Кап“
хвърчи напред-назад по същия този път. Но може и да не изкара още
дълго. Пътническите влакове на далечни разстояния нямат много
добро бъдеще. В правителството вече се говори за раздробяване на
„Амтрак“, приватизация, разпродаване на Североизточния пробег.

— Америка е толкова огромна, че пътуването с влак не изглежда
особено смислено.

Хигинс внимателно го изгледа.
— Прав сте. Придвижването с влак, имам предвид в сегашното

му състояние, наистина изглежда безсмислено. Казват, че железниците
само гълтали пари. На глава от населението харчим повече пари за
влакове, отколкото за коли и самолети. Чудя се какъв ще е ефектът за
околната среда, ако десет милиона изгарящи вредни газове коли бъдат
премахнати от пътищата или пък някой и друг свръхшумен реактивен
самолет престане да прелита над домовете на хората. Знаете ли
например, че в Съединените щати за почистване на пътищата от убити
животни се харчат повече пари, отколкото за пътнически влакове?

— Да, но железопътният превоз на пътници получава субсидии,
за разлика от въздушните превозвачи.
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— Да не би авиокомпаниите да са строили летищата? Те ли
плащат за контрола на въздушния трафик? Всъщност авиокомпаниите
са получили десетки милиарди долари от Чичо Сам и въпреки това
печалбата им е нищожна. Магистралите прибират по осемдесет цента
от всеки долар пътна такса, а ние продължаваме да строим пътища, да
купуваме замърсяващи въздуха коли, за да се придвижваме по тия
пътища. В резултат се получава едно огромно задръстване и
зависимост от чуждестранния петрол. Ако „Амтрак“ започне да
получава по един цент на всеки галон гориво, може да изгради
железопътна система на световно ниво, но правителството и това не ни
дава. Каква ирония само, железните пътища са създали тая страна.
Свързали са изтока и запада и са превърнали Америка в център на
света.

Хигинс отново си сложи шапката и със заучено движение я
нагласи така, че кокардата да прилепне плътно на челото му.

— Разправят, че инженерите от „Боинг“, а може и друга
компания да беше, разработват пътнически самолет, който ще може да
лети с двайсет и осем хиляди километра в час. Така хората ще могат да
работят в Европа и същия ден да се прибират у дома за вечеря.

— Примамливо изглежда.
— А, разбира се, ако ви интересува само крайната цел, а не

самото пътуване. Навсякъде, където спира този влак, една малка част
от Америка, една малка част от нашата страна се качва на него и ни
поздравява. От опит съм научил, че повечето хора, които пътуват с
влак, изобщо не се интересуват къде отиват. За тях е важно самото
пътуване и хората, които срещат. Тъкмо затова влаковете са толкова
популярни по Коледа. Хората се качват на тях, за да се срещнат със
страната си по празниците. Търсят приятелство, добър човек, с когото
да си поговорят. По влаковете хората не бързат, защото тяхното
предназначение е съвсем друго. Това как може да се оцени в долари?
Кое счетоводство е в състояние да го отчете?

Хигинс замълча, потърка брадичката си и се загледа в пода.
Скоро вдигна очи и продължи.

— Не казвам, че пътуването с влак ще промени живота ви, нито
че превозът на пътници някой ден ще носи много пари. Но колкото и
да бързаме за някъде, защо да няма и влакове, в които просто да се
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отпуснем, да забавим темпото и поне за малко да бъдем самите себе
си? Само за малко. Нима това е лошо?
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Том остави Херик Хигинс да седи сам в тъмното, тръгна с бавни
стъпки обратно към спалните вагони и ето че „Кап“ отново потегли.
Въпреки тракането на колелата той дочу някакъв шум, който го накара
тичешком да прекоси коридора и да се спусне по стълбите.

Опряла гръб на една от преградите, там седеше Джули и
ридаеше в прегръдките на Елинор.

— Какво става? — попита Том.
— И аз не знам — отвърна Елинор. — Така я заварих.
С пресеклив глас Джули обясни, че се обадили родителите на

Стив. Били разкрили какво се готвят да направят младите и заплашили,
че ще се откажат от сина си и ще го лишат от наследство, ако се ожени
за Джули. Очевидно Стив не бил особено решителен, когато им казал,
че въпреки всичко ще се ожени. Всъщност започнал да увърта, тъй че
накрая се скарали и Джули избягала от годеника си, за да изплаче
мъката си.

— Къде е той? — попита Том.
Момичето му обясни, че Стив е в купето си.
— Погрижи се за Джули, отивам при него.
— Какво си намислил? — попита Елинор.
— Ще му попреча да направи най-голямата грешка в живота си.
Том откри младия Стив да се взира унило през прозореца.

Следващите десет минути посвети на поучителна лекция, после и
двамата заспориха, повишиха тон, докато накрая Том попита:

— Обичаш ли я? Кажи ми какво чувстваш! Всичко опира до
това.

— Обичам я — тутакси отвърна Стив.
— Тогава ще се ожениш за нея, без да се колебаеш, напук на

предразсъдъците и желанията на родителите си. Ще я приемеш такава,
каквато е, с всичките й недостатъци, слабости, несъвършенства и
прищевки. Ще я приемеш, без да я съдиш, без да мислиш за когото и
да било друг, защото това означава да обичаш някого. Ако оставиш
тази жена да напусне живота ти, ти си глупак. И тя се отказва от
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безброй неща, ако не и повече от теб. Това може да е единственият ти
шанс да бъдеш щастлив. Тя може би е единствената жена в целия свят,
която ще обичаш и която ще те направи щастлив. Ако пропуснеш този
шанс, няма връщане назад, Стив, повярвай ми.

— Обичам я, Том, наистина я обичам.
— Значи друго не ти е нужно, ти имаш всичко.
Стив понечи да надникне над рамото му. Том се обърна и пред

него застанаха Елинор и Джули, чието лице пламтеше. Очевидно бяха
чули почти целия разговор. Джули се хвърли в прегръдките на
годеника си. Том отстъпи назад и дръпна завесите.

— Извърши едно добро дело — каза Елинор, когато се
отдалечиха. — Поразена съм.

— Защо да стоя със скръстени ръце и да гледам как някой
обърква живота си?

Двамата минаваха през тъмния ресторант, когато внезапно
Елинор се сепна, извика и посочи с ръка. Изпод една маса ги стрелнаха
блеснали очи.

— Какво е това?
В този момент в ресторанта влезе Кристобал.
— Господи, Елинор, навсякъде те търсих. Макс се закани да ми

отреже заплатата. Можеш ли да говориш с него?
— Защо ще ти реже заплатата?
— Заради някакво дребно недоразумение. Изгубих едни

слънчеви очила…
— Неговите ли?
— Не, моите. Струват…
Той проследи погледа на Том и извика по-силно и от Елинор.

После бързо скочи върху най-близката маса и изкрещя:
— Какво е това?
Том бавно се приближи. Устните му се разтегнаха в усмивка и в

този момент през вратата се втурна Реджина по халат.
— Сега пък какво става? — поиска да разбере и тя.
Том приклекна пред масата, където двете очи все още го гледаха

немигащо.
— Имаме пътник, който едва ли си е купил билет.
Едва сега Реджина видя какво е причинило шумотевицата и се

загърна още по-плътно в халата си.
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— Какво е това?
— Гратисчия от рода на влечугите. Имаш ли фенерче, кашон или

кутия за лед и излишно одеяло?
Реджина де втурна навън и скоро се върна с кутия за лед,

фенерче и одеяло. Том проби две дупки в стиропорената кутия и
насочи светлия лъч под масата, при което странното същество се
дръпна уплашено. Том се усмихна.

— Внимавай, Кристобал — каза той, — заеми позиция, така че
да му препречиш пътя, ако скочи.

Кристобал не се помръдна.
— Ти луд ли си? Нямам никакво намерение да се приближавам

до това същество.
Том погледна към Елинор.
— Добре, разбрах — рече тя, — но все пак нищо не обещавам.

— След което се отдалечи в края на вагона и погледна Том.
— Ето сега — обяви той, метна одеялото върху изплашеното

животинче и го сложи в кутията, макар че едва не го изпусна.
Всъщност то се бе стрелнало по посока на Кристобал. Младежът
изпищя толкова пронизително, че сигурно успя да събуди цяла
Пенсилвания.

— Какво е това? — за кой ли път попита Елинор, защото все още
не бе успяла да разгледа съществото.

— Боа. Още е малка, около метър, метър и половина. С много
красива окраска.

— Имам приятели в Ел Ей, които си гледат такива у дома.
Всъщност казват, че много се привързвали към господарите си.

Кристобал не смееше дори да мигне.
— Привързват се, а? Та това е кошмар! Исках единствено да

намеря очилата си, а тази гад без малко да ме убие!
— Кристобал — усмихна му се Елинор, — ти обичаш

животните. Нали си имаш домашен любимец.
— Териер „Джак Ръсъл“, Елинор. Не смей да сравняваш моя

малък Хемингуей с това адско влечуго.
— Някой трябва да я е изгубил. Не вярвам в Пенсилвания да има

много такива.
— Сигурно е излязла от клетката си и се е изплашила до смърт

— съгласи се Том.
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— Оттук нататък оставете всичко на мен — каза Реджина. — Ще
открия чия е. Не ми се вярва много хора да пътуват със змии, поне така
се надявам.

Очевидно не й беше особено приятно да говори за боата и ето че
Том бе осенен от внезапно хрумване, достойно да срази всички идеи на
Макс.

— Виж какво ще направим, Реджина. Аз ще я пазя, а ти ида да
провериш чия е.

— Но какво ще правиш с нея?
— Искам да я покажа на един приятел.
— Само гледай да не избяга.
Том погледна към Кристобал.
— Вече можеш да слезеш. — Младежът неохотно напусна

убежището си. — Нали каза, че си търсиш слънчевите очила? —
Кристобал кимна. — Моята писалка също изчезна, а на отец Кели —
кръстът.

— Сребърната ми четка за коса я няма — рече Елинор.
— И на мистър Пауърс позлатената запалка — добави

Кристобал.
— Ако правилно си спомням, и онзи досадник Мериуедър се

оплакваше, че нещо му е изчезнало. Май наистина си имаме работа с
крадец — заключи Том.

Реджина разтърка челото си.
— Защо на мен, господи, защо на мен? — Тя отново се загърна в

халата си. — Ще приготвя подробен протокол за полицията на
„Амтрак“, като пристигнем в Чикаго. Сигурно ще искат да говорят и с
вас, за да запишат показанията ви. Безкрайно съжалявам. Това много
рядко се случва, повярвайте ми. Повечето хора си оставят ценните
вещи без надзор и никой не ги краде. Наистина съжалявам.

И тя тръгна с уморени крачки да изпълни обещаното.
— Какво ще правиш с боата? — попита Елинор.
— Казах ти — усмихна се Том, — ще я покажа на един

специален приятел.
— Кой е той?
— Ще видиш. Ела, Кристобал, ще имаме нужда от теб.
— Не искам да си имам неприятности заради някаква си змия.

Поначало не исках да пътувам с влак. В края на краищата мистър
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Пауърс има собствен самолет, за бога!
— Прави каквото ти казвам и всичко ще бъде наред — обеща

Том.
Няколко минути по-късно, вече пред купето на Гордън

Мериуедър, стана ясно, че адвокатът се е излегнал в тъмното само по
бельо, по-точно плитки лилави слипове. Дори не беше се заключил.

Последните метри Кристобал и Том пропълзяха на колене и
обърнаха кутията настрани. Том бе обяснил на младежа какво
представлява Мериуедър и бе получил неохотното му съгласие да
помогне. Бавно отвори вратата и махна капака на кутията. Двамата
стаиха дъх, а змията се вмъкна в купето. Том протегна ръка, перна
ключа до мивката, след което затвори вратата. Кристобал беше
побягнал още преди Мериуедър да изпищи. Елинор и Том се втурнаха
в обратната посока и се скриха в края на коридора. Прозвучаха
панически удари по вратата, след което тя се отвори и отвътре изскочи
Гордън Мериуедър. Той падна, изправи се, падна отново, после се
затъркаля по пътеката. Когато се отдалечи достатъчно, Том подмами
змията обратно в кутията, която отново предаде на Кристобал.
Нещастното влечуго изглеждаше направо травматизирано от гледката
на шишкавия адвокат с лилавите слипове.

Том и Елинор настигнаха изплашения Мериуедър. Елинор изчака
само да се обърне, нададе писък и закри очите си с ръце.

— Това е той.
— В купето ми има огромна змия! — изкрещя Мериуедър и се

вкопчи в ръкава на Том. — Елате да ви я покажа. Ужасна е. Без малко
да ме убие.

— Змия? Във влака? — скептично вдигна вежди Том.
— Сега пък какво става? — попита дотичалата Реджина.
— Този приятел твърди, че в купето му има змия. Още малко, и

щяла да го нападне. — Незабелязано от Мериуедър той намигна и
Реджина тутакси се ориентира в ситуацията.

— Видях този мъж да тича из влака полугол — оплака се
Елинор. — Стори ми се, че наднича в купето ми. Помолих господина
да ми помогне да го хванем.

— Какво? — ахна Реджина. — Искаш да кажеш воайор?
— Да. Беше ужасно. Помислих, че е чисто гол. — Елинор

простена и потръпна с убедителността на веща актриса.



112

— Значи от това се оплакват и другите пасажери — каза Реджина
и се обърна към немеещия адвокат. — Какво си въобразявате, за бога?
Да не мислите, че като сте толкова ненадминат, можете да се
разхождате полугол и да надничате по купетата, за да плашите жените?
Отговорете ми! Защото, ако е така, ето какво ще ви кажа, гледайте да
си нямате неприятности с „Амтрак“. А като пристигнем в Чикаго, ще
разберете защо.

— Ама аз… — заекна Мериуедър.
Том извади бележник и писалка.
— Как се пише Мериуедър, както го чувам ли? Ще трябва да

науча и името на фирмата ви.
— В купето ми имаше змия — проплака Мериуедър. — Не съм

надничал. Та аз да не съм ексхибиционист или някакъв перверзен тип.
— Ексхибиционист и перверзник, точно това са думите, които

търсех — заяви Том и демонстративно надраска нещо върху листа.
— Ще ви покажа, вие само елате! — Мериуедър ги поведе към

купето си, в което, естествено, не се откри никаква змия.
Мериуедър не повярва на очите си.
— Тук беше, кълна се… Или поне така ми се стори.
— Да не сте спали? — попита Елинор.
— Ами да, светлината ме събуди.
— Може да сте оставили лампата запалена, заспали сте и змията

ви се е присънила. Това не ви ли хрумна?
Окаяното изражение на Мериуедър говореше, че подобна

възможност не му е минала през ума.
— Разстроихте всички пътници — заяви Реджина. — Ще

повикам началник-влака. Той сигурно ще ви предаде на полицията в
Питсбърг.

— Не, не! — развика се Мериуедър. — Това ще съсипе
репутацията ми, ще изгубя клиентите си.

— Да сте мислили, преди да тръгнете да плашите хората с тия
мършави криви крака — рече Том.

— Моля ви, моля ви, ще направя всичко, което искате. Каквото
кажете.

Реджина, Елинор и Том се спогледаха.
— Е, наближава Коледа — рече Том след продължителната

тишина, нарушавана единствено от хленчовете на професионалния
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подстрекател на съдебни спорове.
Реджина тропна с крак, изгледа Мериуедър с безкрайно

отвращение и размаха пръст пред лицето му.
— Добре тогава, бездруго стана късно и съм много изморена. Но

вижте какво ще ви кажа, господин юрист, ако още веднъж, дори само
веднъж ме ядосате, свършено е с вас. Разбрахте ли ме? Тогава всичко
ще излезе на бял свят, ясно ли е?

— Абсолютно, абсолютно. — И той хвърли жален поглед към
Том и бележника му.

Том бавно го прибра в джоба си.
— Няма да настоявам само защото е Коледа. Но запомнете,

когато поискам, мога да напиша цялата история, а имам и свидетели.
Наясно ли сме?

— Да, да, наясно.
— Хайде сега вървете се облечете — строго го подкани Реджина.
Мериуедър се втурна в купето си и затвори вратата.
— И така — обяви Реджина и тържествено потупа Том и Елинор

по раменете, — сега вече официално ви обявявам за почетни членове
на клуба „Капитъл Лимитед“. Не знам точно как успяхте да сразите
фукливия тип, но ще ви кажа, че отдавна чаках този ден.

— Не ти трябва друго, освен малка боа, няколко съмишленици,
шест хиляди тонен влак и готово — пъхаш във фурната и печеш.

Скоро Реджина откри собствениците на змията и им я върна с
инструкции добре да я скрият до края на пътуването и да запазят в
тайна присъствието на своя любимец.

Когато Том и Елинор тръгнаха обратно към купетата си, той се
подсмихна.

— Също като едно време. Помниш ли какви номера си
погаждахме далеч от дома, когато нямахме работа и започвахме да
скучаем?

— Не, помня номерата, които ти погаждаше. И не помня да съм
умирала от скука. По-скоро бях вечно нащрек.

— Хайде, признай си, страхотно беше, нали?
— Беше различно — каза Елинор.
— Знаеш ли, качих се на този влак не само заради баща ми, но и

за да открия какво следва да направя с живота си.
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— Чакай да позная, Бейрут ти допада повече, отколкото
списанията по градинарство?

— Някои хора са си скитници по душа. Не мога да бъда щастлив
между четири стени.

— Или с един и същ човек между тези четири стени.
— Нима твърдиш, че има нещо по-вълнуващо от онова, което

преживяхме заедно?
— Хубаво беше, поне в началото. А после вече не ми се виждаше

толкова хубаво.
— Чудесно! На пръстите на едната си ръка мога да изброя хората

с интересна работа като нашата. Какви истории само можеш да
разказваш на децата и внуците си!

— Нямам такива.
— Щом не ти е харесвало, защо остана толкова дълго?
— Знаеш какво казват хората, любовта те подтиква към лудости.
— Все още нямам обяснение какво се обърка. Не вярвам аз да

съм се променил внезапно.
— Не, Том, ти изобщо не се промени. По-скоро аз самата не бях

вече същата. Лека нощ.
— Ели…
Тя се обърна.
— Сега съм Елинор. Това също се промени.
Том се върна в салона, седна и се загледа в прелитащия пейзаж

отвън. В Питсбърг „Кап“ спря да зареди цистерните с вода, но Том не
се обади на Лелия, защото, макар да умееше да укротява змии и
наперени адвокати, нямаше достатъчно кураж да се справи с
озвучителката на Къпи, бобъра вълшебник, когато тя се чувстваше
незаслужено обидена. Постара се да не мисли за Елинор, но не успя да
я пропъди от ума си. „Кап“ бе наваксал част от закъснението, ала
изоставаше от разписанието с повече от два часа. Най-сетне Том заспа
от изтощение.

В пет и половина сутринта уредбата оживя с гласа на Тайрон.
— Добро утро, добро утро на всички, работа ни чака, неуморни

пчелички. Благодаря, благодаря. — След което обяви, че влакът имал
закъснение, но всички пътници ще получат своевременно топла
закуска, а към нея безплатен концерт с любими песни на Елвис.
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Том реши да използва по-широките душ-кабини на долното ниво,
макар че се наложи да изчака. Човекът преди него беше забравил
часовника си в съблекалнята, но Том го видя и догони заплеса още
преди да е усетил липсата. В ресторанта закуси в компанията на отец
Кели, който бе в чудесно настроение въпреки загубата на ценния кръст.
По едно време той сниши глас и попита Том дали случайно не е видял
някакъв гол истерик да се мотае из влака. Том отрече да е бил свидетел
на подобно необичайно явление и любезно намекна, че на свещеника
му е нужна повече почивка. Наблюдаваха изгрева на новия ден, когато
наближиха Толидо, където влакът отново спря да вземе вода, а Рик от
Толидо слезе и забърза към съпругата и две от децата си, дошли да го
посрещнат. По-късно, когато навлязоха в необятните полета на
Северна Индиана, през прозореца на салона Том видя кон да тегли
шейна с цяло семейство в нея. Това извика спомена за един специален
ден, който бе прекарал само с Елинор.

Бяха карали ски по едни от най-коварните склонове на Европа. В
Австрия решиха да си починат от спускането по стръмнините, наеха си
шейна с кочияш и цял ден обикаляха, обгърнати от искрящата белота
на снега. Обядваха край запалената камина в истински замък, а по
обратния път съзерцаваха пълната луна. Такъв ден никога не се
забравя, а и нямаше надежда да се повтори. Никога повече. А сега не
му се вярваше някога отново да се вози в шейна със същата тази жена.

Най-сетне, към единайсет и половина, „Кап“ пристигна в Чикаго,
но не преди да се погрижи пътниците да бъдат допълнително
нахранени заради закъснението. Влакът откачи експресния и
пощенския вагон и след бавна маневра спря на гарата. Том понесе
чантите си, благодари на Реджина и й даде щедър бакшиш.

— Май по-скоро аз съм ти длъжница — рече тя и двамата се
прегърнаха. — По-късно ще дойда в чакалнята и ще те представя на
мама, преди да се качиш на „Чийф“.

— Ако наистина си приличате, очаквам срещата с голямо
нетърпение. — Някъде напред Том зърна Херик Хигинс. — Ето един
наистина интересен човек. Колко жалко, че се е наложило да се
пенсионира. Много обича влаковете.

— Херик не се е пенсионирал, уволниха го. Заради съкращения в
бюджета, заедно с още двеста души. Жалко наистина. Той знае за
влаковете повече от всеки друг. Сега пътува на свои разноски. Стига да
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има място, каним го в спалните помещения при нас. Тъжно, много
тъжно.

Том махна на Макс и Кристобал и побърза да ги настигне.
— Научих, че снощи си имал интересни преживявания — рече

Макс.
— Аз бих се изразил по друг начин — обади се Кристобал.
— Къде е Елинор? — попита Том.
— Избърза напред. — Макс изглеждаше разстроен. — Май се

опитва да открие удобен полет до Ел Ей, което никак не ми е приятно.
Не можеш ли да поговориш с нея, Том?

— Ако всъщност целиш да се заинати и да отлети — засмя се
Том, — ще поговоря с нея, няма проблем. А иначе най-добре да не се
меся.

Снегът заваля още по-силно и те побързаха да влязат на топло
сред навалицата на Юниън Стейшън, Чикаго. Пътуването им с
легендарния „Капитъл Лимитед“ беше приключило. Сега ги очакваше
„Саутуест Чийф“ и още близо три хиляди и петстотин километра, ще
рече, почти три пъти по-дълго разстояние от онова, което бяха
изминали, с двайсет и шест спирки по пътя. Колкото и да е странно,
Том се чувстваше готов на всичко. И както се оказа, ненапразно.



117

18

Чикагската Юниън Стейшън символизираше изумителните
мащаби на града, в който се намираше; беше огромна и импозантна, на
множество нива, с бюра за отдаване на коли под наем, павилиони за
храни и всякакви други магазинчета, както и с дълги електрокари,
които разкарваха пътниците насам-натам. Нашите познайници се
насочиха към салона „Метрополитън“, откриха си свободно
пространство и се настаниха. Том седеше като истукан, докато
Кристобал проведе безброй телефонни разговори, а Макс хукна да
търси Стив, Джули и разни други хора, за да уточнят последните
подробности около сватбеното тържество. Елинор не се появи и накрая
Макс изпрати Кристобал да я намери.

Пристигнаха униформени от полицията на „Амтрак“, водени от
Реджина, и всички подадоха жалби за откраднатото. Научиха, че много
пътници се бяха оплакали, че са им изчезнали вещи, и получиха
уверението, че издирването на крадеца, дори да е действал със
съучастници, е в ход. Според полицаите по-вероятно бе няколко души
да са замесени поради големия брой откраднати вещи и набелязани
жертви. Почти сигурно било, че бандата е слязла от влака преди
Чикаго. Том почти не се надяваше отново да види писалката си. И
което е по-важно, още по-малко се надяваше отново да види Елинор.

Ето защо се изненада, когато около час по-късно тя влезе в залата
заедно с Кристобал. Уморено се отпусна на канапето до Макс.

— В колко часа е полетът ти? — попита той.
— В николко. Всички билети са продадени. Каква ирония, в

момента с влак е най-бързо да се придвижиш до Ел Ей.
Макс се облегна назад и притвори очи, ала на устните му

трептеше усмивка.
— Колко жалко. Май ще трябва да се скиташ с нас по влаковете.

— В този миг пак се ококори и намигна на Том.
— Така излиза — намръщи се Елинор.
— Ако от това ще ти олекне, мога да ти кажа, че ми е забранено

да пътувам със самолет в границите на Щатите — рече Том. Кристобал
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го изгледа с недоумение и се поотдръпна от него. — Всичко стана
заради едно дребно недоразумение при проверката за сигурност на
летище „Ла Гуардия“.

— Не — отсече Елинор, — новината изобщо не ме ободрява.
След няколко минути Реджина се върна при тях. Том се досети,

че жената с нея трябва да е майка й, макар че освен в очите двете
изобщо не си приличаха. Колкото и да е невероятно, край тази жена
Агнес Джоу би изглеждала като дребно момиченце. Том я оприличи на
Арета Франклин, макар да беше по-едра и от нея. Както се оказа,
огненият й темперамент надминаваше дори несравнимите й
физическите дадености.

— Това е майка ми Роксан — успя да я представи Реджина,
преди последната да вземе нещата в свои ръце и да забоботи тъй
гръмовно, че от всички краища на просторния салон се заизвръщаха да
я видят.

— Всичко ми е ясно, деца, до един сте премръзнали, изморени,
потиснати и на всичкото отгоре ограбени! Ммм. Това е недопустимо.
Добрият Господ няма да ви остави дълго в това печално състояние.

Няколко минути по-късно се появиха одеяла, възглавници,
закуски и други полезни дреболии. Жестът предизвика всеобщо
оживление и дори Елинор се поотърси от унинието.

Роксан застана насред групата като кралица сред смирени
придворни.

— Господи, ама че ден. Първо на първо, имам си важни
повереници от Ню Йорк. И ги вземам под крилото си, защото ги
виждам, че са объркани като деца без майка. — След което тя посочи
Макс. — Ей този го познавам. Аз, драги, трябваше да играя в
последния ти филм, онзи мюзикъл с бялата кльоща. Ще знаеш, синко,
време е да си смениш човека, дето ти подбира актьорите. Отвори си
очите и проумей, че ти е нужно нещо истинско. Мощни дробове и
приятен тембър, ей това е. — В следващия миг взе толкова висок тон, и
то с такава сила, че Том сграбчи чашата си с кафе, да не би да вземе да
се пръсне от вибрациите.

Макс усети, че челюстта му увисна.
— Следващия път непременно ще ви имам предвид — обеща

той.
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— И добре ще направиш, синко. Моите хора ще се договорят с
твоите, само дето аз хора нямам, ами две внучета в пубертета, дето
обувки не им се намират, толкова са им огромни краката, а на всичко
отгоре направо ми изяждат ушите. Слава на Бога, той има грижата да
ме крепи или поне децата да не гладуват. А ти, Реджина — обърна се
тя към дъщеря си, — нямаш ли си работа? Да не мислиш, че старото ти
влакче ще се оправи само, без топлите ти грижи? Да не си
въобразяваш, че „Амтрак“ ти плаща толкоз пари да седиш и да слушаш
какво дърдори майка ти?

— Тръгвам, тръгвам — успокои я Реджина и се усмихна.
Роксан я изпрати с поглед, в който се четеше майчинска гордост.
— Реджина ми каза — обърна се Роксан отново към групата, —

че с вас имало двама млади, дето са решили да се вземат, а също и
някаква ясновидка на име Мисти. Мъчно ми е, че не съм могла да
зърна змията и голия адвокат, завиждам ви, ще знаете. Е, за адвоката
чак толкоз не ми е мъчно де. За боата ми беше думата. На дълъг път
нищо не може да ти стопли краката така, както такова змийче, нали
разбирате. Милият ми съпруг, покойният Джуниър, много ме обичаше,
но пръстите на краката ми все мръзнеха, защото мъжете не се сещат за
такива неща. Та си мисля де, от женска гледна точка, да си имаш мъж,
дето те обича, и някое сладко малко змийче, тогава щастието е пълно.
Слава на Бога! Искам сега с ушите си да чуя всичко. Разказвайте.

Том се нагърби с тая задача и компанията здравата се посмя за
сметка на Гордън Мериуедър.

— Смятай го за подранил коледен подарък за „Амтрак“ —
заключи Том накрая.

— Мислех, че ще вземеш влака за Ню Орлиънс да те отведе у
дома, миличка.

Всички се извърнаха, за да видят на кого говори, и ето че се
появи Мисти в цялото си пророческо великолепие, вдигнала ръце
нагоре.

— Споходи ме предчувствие, че по празниците тази година
съдбата ме зове на запад наместо на юг. Разбираш ли, сладурче? — И
тя припърха с мигли, фиксирайки Макс.

— До вчера никой не ми беше предсказвал бъдещето с толкова
проникновение и жар — усмихна се той.
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— На тая земя аз съм просто смирен проводник на тайнствената
сила на звездите, Макс.

Елинор озадачено се втренчи в явно омаяния си шеф, а после в
Кристобал, който примирено сви рамене.

— Та аз не съм бавачка на негова милост — рече той.
— Как я караш, Мисти? — поинтересува се Роксан. — Помниш

ли какво ми предсказа последния път?
— Номер сто петдесет и три от специалните ми видения, за

онази кавалкада млади мъже, които предстои да срещнеш?
— Взе ми думите от устата. И да ти кажа, сбъдна се.
— Нима си се съмнявала?
— То и да съм имала съмнения, отлетяха те. Макар че, да си кажа

право, надявах се да се яви някой, дето повече да ми подхожда на
годините. — Тя посочи към вратата, през която нахлу цяла тълпа
афроамериканчета в униформи. — Това е хорът на момчетата на Ел Ей.
Имали са концерт в Карнеги Хол, а сега си отиват у дома за Коледа и
от вашата предана приятелка зависи родителите им да си ги получат
живи и здрави. Извинете ме за минутка.

Тя се отдалечи и ето че се появи Агнес Джоу.
— Как си, Агнес Джоу? Купето ти в „Чийф“ вече те очаква. И

стига си ме потискала. Още малко ако отслабнеш, момичето ми, ще
трябва с лупа да те търся.

Роксан се приближи към шумната група развилнели се деца,
поздрави обсадените им придружителки и се опита да привлече
вниманието на момчетата, но без особен успех. Те изглеждаха
изморени и отегчени, готови на всичко, но не и да слушат
наставленията на поредния възрастен.

На това пренебрежение обаче бързо се сложи край, защото
Роксан нададе мощен вик. Момчетата тутакси се строиха в две редици
и опулиха уплашено очи. Том имаше чувството, че плътният строй бе
единствената причина да не изпопадат на земята. Роксан ги подкара
към отсрещния ъгъл на залата, като им говореше нещо вече с по-тих
глас.

Много скоро тя се обърна към всички в залата и попита:
— Кой желае да чуе някоя песен? Искате ли да се насладите на

едно хубаво изпълнение, докато чакате?
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Тълпата в залата се състоеше предимно от възрастни хора, та
Том не беше сигурен дали са особено добре със слуха, макар че едва
ли бе възможно някой да не чуе Роксан. Всички откликнаха с радост.

Роксан се обърна към невръстните си повереници, направи
няколко упражнения за разпяване, след което им даде тон и подхвана
поредица прочути коледни песни, като внимаваше да не заглушава
красивото звучене на детските гласчета.

— Страхотни са — възкликна Макс. — И тя е страхотна.
Мисти приседна до него на подлакътника.
— Роксан Джордан ръководи хора в една от най-големите

баптистки църкви в Чикаго. И работи там на доброволни начала.
Ненадмината е в изпълнението на госпъл и блус, а аз живея в Ню
Орлиънс! Който е имал щастието да се вози с нея, става по-добър
човек. То не е нужно да си ясновидец да го проумееш.

След изпълнението Роксан поведе децата навън в индийска
нишка, като продължи да пее и подсвирква подобно на влак под
бурните аплодисменти. Служителите от управата на „Амтрак“,
напуснали кабинетите си, за да погледат, първо заклатиха глави,
позасмяха се, после и те запляскаха с ръце.

Том последва Кристобал към щанда за кафе.
— Благодаря ти за снощи — подхвърли той. — Нямаше да се

справя без теб.
— На твоите услуги — саркастично отвърна Кристобал, но после

смекчи тона. — Беше забавно всъщност. Точно такъв е бащата на
бившата ми приятелка. Нахален перко. Тя направо не може да го
понася.

— А ти без малко да пропуснеш представлението.
— Как така?
— Разбрах, че трябвало да пътувате с по-ранен влак. Ели няма

представа каква е била причината, каза ми само, че плановете на Макс
претърпели промяна.

— А, не — поклати глава Кристобал, — аз бях поръчал билетите
за ранния влак, само че някаква идиотка в пътническата агенция
погрешно записала датата. Беше ни запазила места за по-късния.
Опитах се да ги сменя за по-ранния, но не бяха останали спални
купета, а мистър Пауърс не понася общите вагони. Затова долетяхме с
един ден закъснение. Обадих се на Елинор, за да й кажа за промяната.
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Не смятах за нужно да й обяснявам причината. Бездруго беше
пристигнала в Чикаго цяла седмица по-рано.

Том го погледна разочарован.
— Надявах се все пак нарочно да сме се озовали в един влак. И

не само заради миналото.
— Е, аз определено нямах представа, че вие двамата се

познавате. А само аз отговарям за резервациите при пътуване, не
мистър Пауърс.

— Това ми звучи логично. И отново ти благодаря.
Мнителен като всеки журналист, Том не повярва докрай и затова

потърси Реджина и под фалшив претекст я помоли да провери как
точно стоят нещата. Тя изчезна в лабиринта на гарата, но скоро се
върна.

— Проверих резервациите. Записано е, че мистър Пауърс и
неговият екип трябвало да пътуват с по-ранния влак, но служителката
от агенцията погрешно разбрала желанието им и не им запазила
спални купета. Затова се качили на по-късния влак. Всичко наред ли е?

Том умело прикри разочарованието си.
— О, да, разбира се. Позволи ми да ти кажа, че пътуването с теб

беше повече от приятно. Отсега нататък ще се возя на „Кап“ само с
теб. А майка ти е невероятна, не съм срещал друга като нея.

Когато се върна в салона, Том завари Стив и Джули, изпаднали в
паника. Свещеникът бе пристигнал, но шаферът и шаферката, техни
приятели от колежа, вече семейство, тъкмо се били обадили.
Претърпели пътна злополука някъде в заснежения Мичиган. Шаферът
бил със счупен крак и лежал в болница, а съпругата му, естествено,
нямало да го изостави за нищо на света.

— Нямаме нито шафер, нито шаферка — проплака Джули. —
Знаех си, че все нещо ще се обърка. — Тя поклати глава и ето че
погледът й попадна върху Елинор. — Съгласна ли сте да ми станете
шаферка? Моля ви! Нали сме от един край. Сигурна съм, че ще ми
помогнете. Моля ви!

В първия момент Елинор се сепна, но после даде съгласието си.
Нима имаше избор?

Ето че и Стив се обърна към Том:
— Ако не бяхте ми се скарали във влака, може би изобщо

нямаше да има сватба. Ще ми станете ли шафер?
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Том погледна към Елинор и също даде съгласие. При което
Елинор рязко се изправи и се отдалечи.

— Аз пък ще предам булката на младоженеца — обади се Макс.
— Имам само синове, а никой от тях досега не е пожелал да се
обвърже. И не разбирам защо.

Вероятно все още огорчен заради обещаното понижение на
заплатата, Кристобал подхвърли.

— Нищо чудно да са научили някой и друг ценен урок от своя
три пъти развеждан баща.

— Три пъти! — възкликна Мисти. — Аз също на три пъти съм
била омъжена. Знаех си, че помежду ни има някаква по-особена
връзка, Макс. Числата всичко предопределят.

В цялата ситуация Том откриваше влудяваща ирония. След
толкова години най-сетне предстоеше да присъства на сватба заедно с
Елинор. Само дето не се женеха те. Не знаеше да се смее ли, да плаче
ли, или да иде да се хвърли в езерото Мичиган. В крайна сметка реши
да поседне и да изчака тръгването на „Саутуест Чийф“.
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„САУТУЕСТ ЧИЙФ“|(ЧИКАГО — ЛОС
АНДЖЕЛИС)
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„Саутуест Чийф“ представляваше дълга композиция с много
вагони „Суперлайнер“ и блестящ снегорин пред локомотива. Том с
изненада откри, че луксозните му покои са се смалили до тясно спално
купе поради някаква грешка, която не можеше да бъде поправена,
защото влакът беше пълен. Нещо напълно недопустимо при Кари
Грант и Ева Мари Сейнт. Той се провря в заделената му кабинка и
установи, че за този преход от три хиляди и петстотин километра ще
трябва да ползва не само общия душ, но и общата тоалетна. Да се
надпреварваш с непознати при всеки зов на природата, и то по
протежение на цели осем щата — голям комфорт, няма що! Усети се,
че започва да завижда на Марк Твен, който във всеки подобен момент
просто скачал от дилижанса и притичвал зад някой кактус. През една
врата от другата страна на пътеката се бе настанила Мисти —
мънистената завеса трептеше, а мирисът на тамян вече гъделичкаше
синусите му.

Появи се стюардът на вагона, за да го отметне в списъка.
Въпросният Бари беше близо четирийсетгодишен мъж с внушителна
физика, която очевидно поддържаше с редовни тренировки. Държеше
се любезно и коректно, но след срещата с Реджина и още повече с
Роксан Бари му се стори малко разочароващ.

Том реши да се обади на Лелия. Никой не вдигна и той си
отдъхна с облекчение. Погледна си часовника. В Ел Ей беше ранен
следобед. Записа се на секретаря, за да се извини за произшествието с
Ерик, за недоразумението с гингивита и несъстоялия се педикюр.

За да разсее неприятните мисли, насочи вниманието си към
кражбите. Почти всички купета в първа класа бяха опоскани, което не
бе лишено от логика. С едно изключение: Агнес Джоу. Тя не се бе
появила, когато полицаите приемаха жалбите, тъй че вероятно
крадецът я бе пропуснал. Но защо? Освен ако самата Агнес Джоу не бе
виновницата. От друга страна, изглеждаше глупаво от всички да
откраднеш по нещо, а себе си да пропуснеш.
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Том реши да погледне нещата от друг ъгъл. Може пък да не бе
глупаво, а тъкмо обратното — гениално, защото повечето хора,
включително и полицаите, биха стигнали до неговото последно
заключение. При това с очите си бе видял издутата неразопакована
раница в купето.

Скоро влакът потегли. Три и петнайсет, потвърди часовникът:
точно навреме. Естествено, „Кап“ също си бе спазил разписанието.

Появи се Кристобал с видеокамера през рамо.
— Мистър Пауърс ме помоли да снимам влака и хората. После

ще прегледаме кадрите за някои интересни ракурси.
— Може да снимаш и сватбата — предложи Том.
— Вече ми наредиха — въздъхна Кристобал. — Затова ли учих

кинематография — за да снимам сватби? Ако бях кинозвезда и имах
собствена каравана, точно в този момент щях да се затворя вътре, да
повикам агента си и да заявя, че отказвам да изляза. — След което
добави: — Елинор ме помоли да ви попитам какво ще облечете за
сватбата.

— Помолила те е да ме попиташ? Добре, кажи й, че ще облека
костюм „Армани“. Винаги така се обличам на сватби по влаковете. Тя
прекрасно го знае.

— Супер — въодушеви се Кристобал. — И аз ще съм с
„Армани“. — Младежът завъртя камерата и излезе.

„Чийф“ продължи с грохот пътя си на запад, спирайки за кратко
на четири места в Илиной, преди да прекоси могъщата Мисисипи по
дългия двуетажен мост, строен през 1927 г. Сега вече се намираха в
Айова. Единствената спирка в този щат бе Форт Мадисън, където
стигнаха към седем и половина. Когато се отправиха към Мисури, Том
се премести в ресторанта и се присъедини към компанията на отец
Кели и Мисти. На масата зад тях седяха Стив и Джули, които не
преставаха да обсъждат предстоящото тържество.

Елинор, Макс и Кристобал не се появиха. От Агнес Джоу
нямаше и следа.

— Вие с Макс, изглежда, като че ли си допаднахте — подхвърли
Том към ясновидката. — Макар че той, струва ми се, има доста
приятелки.

— О, миличък, знам си, че е нещо мимолетно. Влаковете просто
събират най-различни хора, но с края на пътуването свършва и
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магията. А аз вече съм на години, когато няма да допусна мъж да
разбие сърцето ми, ако това те тревожи.

— Именно. И се радвам да го чуя.
— Колко истории знам за невярното мъжко съсловие. Ако не

бяхте тук — изгледа тя свещеника, — като нищо щях да ги разкажа. —
И щипна отец Кели по бузите, а той остана очарован от вниманието.

— Трябва да ви призная — обърна се отецът към Стив и Джули,
— че никога не съм присъствал на венчавка във влак. Сигурно ще сте
първите, на които е хрумнало.

— Всъщност не са.
Всички погледнаха отвъд пътеката към Херик Хигинс.
— Случвало се е и преди, през осемдесет и седма в „Тексас

Игъл“. И той пътува от Чикаго до Ел Ей, но през Тексас. Наричаха го
Влакът на любовта. Маршрутът му е по-дълъг от този на „Чийф“.

— Влакът на любовта? — повтори Джули. — Защо са го нарекли
така?

Хигинс се извърна към слушателите и отпи глътка кафе, преди да
заговори.

С „Игъл“ пътуваше една забележителна личност, началник-влак
на име Зеб Купидона. За него се носеха легенди. Имаше златно сърце и
страхотен актьорски талант. За радост на децата се обличаше като
Дядо Коледа, раздаваше им подаръци, купени със собствените му пари.
Обикаляше училищата, за да привлича малките да пътуват с влак.
„Амтрак“ едва ли са имали по-пламенен защитник. Най-добре обаче
умееше да дарява радост на онези, които пътуваха с него. Насърчаваше
хората да разговарят, да откриват интересното у всеки събеседник.
Чарлс Къралт дори направи специално предаване за него. Та на
Четвърти юли 1987-а в Тексас Игъл се състоя сватба, а Зеб Купидона
бе душата на празненството. Дори слезе с гостите във Форт Уърт.
Страшен беше този Зеб.

— Надявам се — рече Джули — нашето тържество поне малко
да прилича на това.

— Няма как да не се получи — отвърна Хигинс. — Разбрах, че
Роксан Джордан е поела музикалната част. Щом и тя ще участва, не го
мислете, повярвайте ми.

В северозападната част на Тихия океан се зараждаше
метеорологично явление от особена важност. Срещаха се зони на
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високо и ниско налягане, сблъскваха се студени и топли фронтове,
тежки облаци надвисваха над бреговата линия, ветрове набираха
невероятна скорост и целият този вихър се придвижваше на изток.
Подобен сблъсък на природните стихии бе сполетял почти същото
място по време на едно от пътуванията на Марк Твен през територия
Невада преди близо 140 години. В резултат бяха връхлетели
страховито ледено наводнение и невиждана дори в суровия климат на
Дивия запад снежна буря. Ако можеше да се вярва на Твен — а с него
човек трябваше да внимава, — този катаклизъм едва не го погубил.

Макар и все още нелокализирана от метеоролозите в страната,
бурята пое на юг, където срещна яката преграда на северните Скалисти
планини и се хлъзна по гръбнака на веригата като избила вода,
напипала електрическата мрежа в някоя къща. Засега никой не бе в
състояние да определи къде ще удари зараждащата се свирепа зимна
буря, ала тя като че ли се целеше по пътя на „Саутуест Чийф“, и то на
едно определено и прелюбопитно място. То се наричаше Ратон,
страховит проход в Югоизточно Колорадо, най-високата точка по
целия маршрут на „Саутуест Чийф“ и най-трудна за преодоляване от
пътническите влакове. Дори в хубави дни изкачването беше сериозно
изпитание, а при лошо време „Саутуест Чийф“ трябваше да напрегне
всичките си сили.

Същата нощ фигурата в черно отново претършува спалните
вагони. Този път прояви допълнителна предпазливост поради
заостреното внимание и предварително се увери, че няма да срещне
никого. Не беше толкова трудно, тъй като мнозина вечеряха в
ресторанта или се тълпяха в салона, за да присъстват на едно
специално събитие. Всъщност крадецът чуваше глъчката, която се
носеше из целия влак. В „Саутуест Чийф“ се грижеха пасажерите
добре да се забавляват и те оставяха ценните си притежания без
надзор. Крадецът изрече безмълвно „благодаря“ и се впусна да обира
спътниците си.
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Салонът наистина се тресеше, но не заради лошите участъци в
релсите, които „Чийф“ преодоляваше всекидневно. По средата стоеше
Роксан с микрофон в ръка. Не че имаше нужда от усилвател. Тя
подхващаше песен след песен с гръмовния си глас, всяка по-
затрогваща от предишната. Всеки поглед бе вперен в жената, всяко ухо
попиваше и последната нота. Хорът на момчетата от Ел Ей също бе тук
въпреки късния час и слушаше в захлас тази ненадмината
изпълнителка, която изтръгваше тоновете направо от сърцето си. За
младите момчета самото съприкосновение с Роксан Джордан бе ценен
житейски урок.

Застанал в дъното на салона, Том тихичко припяваше. След края
на изпълнението всички станаха, а после часове наред шумно и
подробно обсъждаха чутото.

В пушалнята Макс и Мисти пафкаха блажено купените в Чикаго
пури, а ясновидката гледаше на ръка на всеки желаещ. Вероятно
заради наближаващия празник тя поднасяше ободряващи
предсказания, откривайки върху всяка протегната длан знак за
предстоящи чудеса в празничните дни.

Елинор се бе затворила в купето си и се опитваше да нахвърля
различни варианти на сюжета, но нещо не можеше да се съсредоточи.
Пък и този път задачата й беше различна. Досега бе работила само
върху чужди ръкописи, и то в кратки срокове, а ето че сега трябваше да
напише нещо изцяло свое. Тя драскаше безцелно върху белия лист,
когато изведнъж осъзна, че е изписала името „Том Лангдън“ с тлъсти
триизмерни букви. Тя скъса листа, смачка го на топка и го хвърли,
после легна на канапето и закри лицето си с ръце.

— Мрачни мисли?
На вратата стоеше Роксан и бършеше лицето си с влажна кърпа,

все още разгорещена след певческата си изява.
— Нещо не съм доволна от себе си — отвърна Елинор, като се

изправи.
— Не че се хваля, но изпусна едно чудесно представление.
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— О, чух го от начало до край. По уредбата. Ти беше страхотна.
Неповторима.

Роксан огледа пода, посипан с топки смачкана хартия.
— Как върви писането? Добре ще ни се отрази един хит на Макс

Пауърс, че хората и правителството пак да заговорят за нас.
Елинор се усмихна смутено.
— Да ти призная, аз самата не знам много-много за влаковете. От

студентка не бях пътувала с влак, или поне не тук, у дома. За няколко
дни едва ли ще науча достатъчно.

Роксан приседна на ръба на канапето.
— Аз пък толкова години работя по влаковете и все още не

смятам, че знам всичко. Затова и си обичам работата, всеки ден ми
носи нещо ново. Понякога е хубаво, друг път недотам, но пък ми
поддържа формата, гледам да осмислям онова, което виждам, и това
ми харесва.

— Откога си на този влак?
— А, с „Чийф“ се ухажваме вече двайсет и една години. Напред-

назад-напред-назад, все заедно. Познавам всеки храст пелин в Ню
Мексико, всяко житно поле в Канзас, дори и с много фермери се знаем
по име. Гледам да им махна, като минаваме. Със затворени очи мога да
подкарам тоя влак, само дето не вярвам „Амтрак“ да одобри идеята.

Елинор измъкна чист лист и започна да нахвърля бележки.
— Сигурно и те ти махат, Роксан.
— Ей, момиче, тия последните две години три пъти са ми

предлагали женитба. Един дори хукна след влака с трактора си. „Ще се
омъжиш ли за мен, Роксан?“ — така беше написал на парче плат, а то
се вееше от кабината като знаме.

— Доста находчиво. Известността е хубаво нещо.
— Ами да, те фермерите обичат жени с повече месце, та аз съм

им тъкмо по вкуса — рече Роксан и се изправи. — Ако не ти идват
идеи, защо не дойдеш с мен да обиколим вагоните? Ще те засърбят
ръцете, обещавам ти.

След представлението на Роксан, когато момчетата от хора се
върнаха по местата си, отец Кели влезе в салона и заговори Том. Към
тях се присъедини и Макс. Оказа се, че свещеникът и режисьорът
доста си приличат.
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— И аз на млади години се готвех за расото — сподели Макс. —
По-точно казано, майка ми го искаше. Записах се и в семинария, но не
издържах. Липсваше ми подходящата нагласа. Пък и как да се откажа
от жените? Простете, отче, но това е самата истина. Не беше трудно да
взема решението. Макар че, ако бях дал обет, щях да си спестя
милиони от издръжка на съпругите.

— В някакъв момент и аз се бях насочил към църквата — рече
Том. — Ами ти, Кристобал, мислил ли си да ставаш свещеник?

— Като всеки евреин… — засмя се младежът.
Том смотолеви тихо „прощавай“ и отпи от чашата си.
— Аз пък съм заклет почитател на киното — обади се отец Кели.

— Оценявам таланта ти, Макс. Гледал бях всички тъй наречени
класически филми и по едно време си мислех, че тази работа е голям
купон. Но после усетих, че истинското ми призвание е другаде, та се
задълбах в тая посока, тъй да се каже. Но ако някой вземе да разправя,
че свещениците не обръщат внимание на хубавите момичета, не му
вярвайте. Просто това отстъпва на втори план.

В този момент в салона влезе Агнес Джоу. Беше облечена в
празничен тоалет, който добре подхождаше на внушителната й фигура.
Забеляза, че всички са пресушили чашите си, и предложи да им донесе
по още едно питие. Когато се върна с подноса, мъжете посегнаха към
джобовете си, за да възстановят сумата, но тя поклати глава.

— Аз черпя, приемете го като предколеден подарък.
— Бог да ви поживи за милите грижи — благослови я

свещеникът.
Том зърна Херик Хигинс, все така взрян в мрака навън.
— Май ще излезеш прав, Херик — подвикна той, — тая вечер

сигурно по-лесно ще заспя.
— Помни ми думата — отвърна старият железничар и се

усмихна. После посочи навън. — С „Чийф“ най-бързо се стига до
Западния бряг, по средна скорост само той може да съперничи на
влаковете на изток. Някакви си четирийсет часа и си в Ел Ей, с десет
по-малко от всеки влак на запад.

— Четирийсет часа! — възкликна Кристобал. — Бързи като
стрела, а? За толкова време със самолет ще стигна до Австралия и ще
се върна. — И той допълни коментара си с бодро „Ту-тууу!“
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— Е, един влак-стрела не би бил излишен — засмя се
добродушно Хигинс. — Равнинният терен е твърде подходящ, но има
и трудни участъци. А не вярвам правителството да отпусне пари. В
повечето страни по света отдавна са осъзнали ползата от
високоскоростни железопътни коридори. Но човек трябва да е твърде
далновиден, за да оцени възвръщаемостта от подобно начинание, а
нашите управници не смятат, че влаковете имат голямо бъдеще. — И
той отново посочи навън. — Този влак например следва старата линия
„Санта Фе“ почти по цялото трасе. Минава през доста трудни терени.
Додж Сити. Знаете ли, че там са снимали онзи телевизионен сериал
„Дим на барут“.

— Дим на какво? — попита Кристобал.
— Твърде млад си, едва ли го знаеш.
— Май си прав.
— Качваме и доста възвишения, 2300 метра над морското

равнище при прохода Ратон, при прохода Глориета слизаме малко по-
ниско, а после се спускаме към каньона Апачи, но едва след като
преминем Лас Вегас.

— Лас Вегас! — възкликна отец Кели. — Не знаех, че ще
минаваме оттам. Ще има ли време да слезем за малко? — И той
смутено се огледа. — О, аз не играя комар, дори не го харесвам, но от
време на време си опитвам късмета на ротативните.

— Не става дума за града на порока, отче — обясни Хигинс. —
Говорех за Лас Вегас, Ню Мексико. Там ще спрем веднага след
прохода Ратон. А наблизо не се виждат нито неонови реклами, нито
зали за комар.

Отец Кели изглеждаше разочарован.
— Май наистина има неща, които просто не ти е писано да

преживееш.
— Аз имам по-интересно предложение — рече Макс. — Утре

във влака ще имаме сватба, а младежът се нуждае от ергенско парти,
което възнамерявам да организирам. Всички сте поканени. Всъщност
присъствието ви е по-скоро задължително.

— Примамливо звучи — откликна свещеникът. — Напитки ще
има ли?

— Отче — смигна му Макс, — купето ми е заредено догоре. Още
два часа и почваме. Става ли?
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— Непременно ще дойда — обеща Том и се изправи.
— Ако искаш, да вървим още сега. Тъкмо ще си поговорим.
— Благодаря, но предпочитам да се поразходя.
— Във влака? — учуди се Кристобал. — Че какво може да се

види тук?
— Изненадващо интересни неща — отвърна Том и ги остави.
Тръгна уж безцелно по пътеката. Салонът все още бе пълен с

хора, в ресторанта приемаха последните поръчки за деня, всички бяха
в празнично настроение, тъй че много от купетата бяха пусти. Идеална
възможност за крадеца да нанесе поредния си удар, а Том искаше да
провери дали мошеникът от „Капитъл Лимитед“ бе успял да попадне и
тук. Обект на специалното му внимание бе едно определено купе.

Почука и като не получи отговор, надникна вътре. За негов
късмет вратата не се заключваше отвън. Агнес Джоу я нямаше. Както и
в „Кап“, грамофонът бе поставен на подвижната масичка. Всяко нещо
бе на мястото си. На стената бяха подпрени две пухкави възглавници, а
отстрани бе оставено сгънато одеяло. Двата куфара край стената не
представляваха интерес за Том. Вниманието му бе насочено към
раницата, сместена пак между стената и стола. Отгоре отново бе
метнато одеяло.

Том се върна да огледа коридора, после дръпна завесата и отвори
ципа на раницата. Наместо плячка откри нещо необяснимо. Купчина
вестници, също като онази, която Реджина бе открила в „Кап“. Бяха
стари броеве на различни издания от Източния бряг. Том не успя да
открие разумно обяснение, огледа купето, но не намери нищо
интересно или подозрително, освен една снимка на Агнес Джоу с
младо момиче, за което предположи, че е нейната дъщеря. Не беше
съвсем сигурен, защото помежду им нямаше никаква прилика.
Младата жена бе по-висока от Агнес Джоу, при това невероятно
красива, направо зашеметяваща. Беше облечена в костюм на циркова
артистка, тъй че поне тази част от разказа на Агнес Джоу беше
достоверна. Нито отпред, нито от задната страна се виждаше дата.
Агнес Джоу си беше същата, тъй че сигурно бе правена наскоро. И
двете изглеждаха щастливи, или поне ведри. Том се почуди какво ли се
бе случило, каква бе причината майката да не посреща празника с
детето си?
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Решен да не рискува повече, Том остави снимката на място и се
измъкна навън. Отиде до другата част на спалния вагон, но в един миг
се закова на място, после се пъхна в първото празно купе и подаде
глава. Агнес Джоу тъкмо излизаше от едно друго купе. И тя като Том
се огледа. Не носеше нищо в ръце, но пък джобовете й бяха издути.
Насочи се в обратната посока, а Том отиде право към купето, от което я
бе видял да излиза. По нищо не личеше кой е неговият временен
обитател. Канеше се да влезе, но чу приближаващи стъпки и отмина.
Все пак запомни буквата над вратата, тъй че нямаше да е трудно да
открие чие е.

Той отново се замисли за тази привидно самотна жена с
любопитно минало, добродушен нрав и склонност да събира стари
вестници и да нахлува в чужди купета. Това пътуване към
себепознанието започваше да прилича на някогашните
журналистически разследвания. Нямаше търпение да разкрие крадеца,
който може би носеше името Агнес Джоу. От друга страна, надяваше
се тя да се окаже невинна.

В салона отново се натъкна на Херик Хигинс с неговия все тъй
тревожен, вперен навън взор.

— Какво има? — попита Том. — Изглеждаш притеснен.
Хигинс се усмихна, но личеше, че никак не му е весело.
— Нищо особено. Просто гледам падащия сняг.
— Е, снегът не може да спре влака.
Хигинс нито се усмихна, нито кимна в знак на съгласие.
— В Ла Хунта, преди прохода Ратон, ще ни прикачат трети

локомотив.
— Това обичайно ли е, или предпазна мярка заради снега?
— Съвсем обичайно е. Изкачването е доста стръмно, а третият

локомотив осигурява приятно спокойствие. — И той отново се зазяпа в
снега навън.

Том продължи нататък, но на няколко пъти се извърна към
стария железничар в напразни опити да разчете мислите му.
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Роксан влезе в общия вагон, приютил момчешкия хор, въоръжена
с флакон „Лизол“, който тутакси приведе в действие.

— И тъй — викна тя, — усещам позната миризма, че и
неприятна на всичкото отгоре. Не се опитвайте да увъртате, защото
Роксан е отгледала пет свои момчета и четирима внуци, истински
професор е по „синдрома на миризливите млади мъже“, та не си
мислете, че ще го допусне в този влак. Наясно ли сме? — Момчетата
кимнаха до едно. — И така, запазила съм ви две душ-кабини за един
час напред, тъй че ще се възползваме, нали? — Децата закимаха
усърдно и тя ги строи в две редици. — Всяко момче разполага с три
минути, ни повече, ни по-малко, защото този влак може и да върши
чудеса, но от въздуха вода не прави. Хубавичко ще се насапунисаме,
ще изтъркаме зад ушите и между пръстите на краката, нали тъй, и
няма да оставим ни едно мръсно пръстче, защото после ще има
проверка, това ви го обещавам. Добрият Господ само като ви погледне
колко сте чистички, ще ви благослови както никога досега в
навечерието на Коледа. — За по-голяма убедителност тя изпя кратки
откъси от песни, донесли слава на Пърл Бейли и Били Холидей, след
което учителките подкараха момчетата.

— Как тъй си се нагърбила да се грижиш за хора? — попита
Елинор. — Пеенето и любовта към музиката, това разбирам, но има ли
нещо друго?

— Добри момчета са, даровити, но няма да им е лесно, особено
като се върнат у дома. И няма да се примиря някакви си петдесет,
двайсет, или дори десет процента от тях да се провалят! Всяко едно от
тия деца ще успее. През лятото си взимам един месец отпуск, от доста
време се готвя за това, и тръгваме на турне, аз и момчетата, ще пеем по
разни места и те ще видят с очите си гледки, които ще ги накарат да
пожелаят повече от всичко да станат добри хора. Ще открият мечти, за
каквито не са и сънували, а Роксан ще е до тях, ще им държи ръцете,
ако трябва, докато се увери, че повече не им е нужна.

— Твърде амбициозно начинание.
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— Децата го заслужават, не мислиш ли?
— Без съмнение — усмихна се Елинор.
Преминаха в следващия вагон и едва не се сблъскаха с някакъв

занесен мъж, който сновеше из коридора.
— Какви ли ги няма по тези вагони — довери тихо Роксан. —

Ако искаш да натрупаш материал, попаднала си на точното място. —
След което повиши глас: — Здрасти, Ърнест, как сме днес?

— Демони, демони навсякъде, Роксан, ей ги отвън, по дрехите
ми, в храната. И в диетичното пепси ги открих.

— Знам, знам, но чуй какво ще ти кажа, видях те в списъка на
пътниците, та ти донесох малко прах против демони. Повече от
сигурна е тая смес, ще ги унищожи до крак, колкото и големи да са. —
И тя му връчи торбичка, която извади от джоба си. — Аз, ако съм на
теб, Ърнест, ще се поръся с тая прах, но само себе си. За друг не я
хаби, защото туй ми е всичката.

— Благодаря ти, Роксан, много ти благодаря. Ти единствена ме
разбираш.

Ърнест отмина, съсредоточен в изпълнението на задачата.
— Изглежда, има нужда от лекар.
— А, и аз така мислех, но мен ако питаш, той иска внимание.

Доколкото знам, никого си няма. От години се вози с нас и на никого
нищо лошо не е направил, щъка си нагоре-надолу като някой откачен,
ама не ми се вярва да е такъв. Облечен е като бездомник, но да ти кажа,
билетите по тая линия не са по джоба на клошарите, а аз доста такива
познавам. Разбрах, че е инженер в някаква фирма в Аризона. Сигурно
никога не е имал много приятели, а е прехвърлил четирийсетте, тъй че
едва ли умее да се сприятелява. Често сме си говорили, интелигентен
мъж е, начетен, но мозъкът му не работи като моя и твоя. Като се качи
на влака, първо с демоните почва. Като му мине, всичко е наред.

— Защо пътува толкова често?
— Е, никой не иска да е сам, особено около Коледа. Сигурно си

чувала, че повечето самоубийства се вършат по празници. Пък и по
това време на годината това не е просто влак. То си е същински клуб за
самотници, които си търсят приятели.

В този момент ужасена на вид възрастна жена се втурна към
Роксан, размахала билета си.

— Господи, не знам къде отивам.
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— Хайде, миличка, като за начало ти ми кажи къде искаш да
отидеш.

— В Денвър — отвърна жената.
— В Денвър, хубаво, ама то „Зефир“ отива в Денвър. Нашият

влак пътува за Лос Анджелис и не минава оттам. Чудя се изобщо как
са те пуснали да се качиш.

— Значи съм сбъркала влака.
— „Зефир“ също тръгва от Чикаго.
— Направо да не повярваш. Дъщеря ми и семейството й ме

очакват за Коледа. Тя искаше да дойде със самолет, та да се върнем
заедно. Аз не обичам да летя, а съпруга ми го няма вече. Пък тя,
милата, ми вика, че вече не ме бивало сама да се справям, и сигурно е
права.

— Е, добре си си, щом се сети кого да попиташ, нали?
— Да, но като не се появя в Денвър, тя ще се сети. И после цяла

Коледа и тя, и мъжът й ще ми повтарят: „Нали ти казахме.“
— Че защо да не стигнеш навреме в Денвър?
— Нали съм взела погрешен влак?
— Така е, но ние ще се погрижим да поправиш грешката.
— Не разбирам. Нима е възможно? Нали ми казахте, че този влак

пътува за Лос Анджелис?
— В Канзас Сити ще те качим на влак за Омаха. „Зефир“ спира в

Омаха, тъй че оттам ще го вземеш и право към Денвър. Не е никакъв
проблем. Аз ще се погрижа за всичко и ще дойда да те взема довечера,
като спрем в Канзас Сити.

Жената я засипа с благодарности. Когато най-сетне си тръгна
успокоена, Роксан се опита да обясни:

— Хората все нещо се тревожат, ядосват се, притесняват се.
Трябва да умееш по лицето и жестовете да се досещаш, да им помагаш
да излязат от затруднението, да се насладят на пътуването, да се
чувстват съпричастни. Като видиш малки деца, с тях говориш, а не с
родителите. На малките това много им харесва, така се чувстват
големи и много важни и внимателно слушат какво им казваш. Не е
нужно да бързаш всичко отведнъж да разбереш, то с някои няма и да
успееш, но с повечето ще се спогодиш. Вярно, отнема време, но
важното е ти да пребориш работата, а не тя теб. Все това й повтарям на
дъщеря ми, все това й набивам в главата.
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— Справила си се чудесно, Роксан, Реджина е прекрасно
момиче.

— О, да, умница ми е тя. Мама се гордее с нея.
— Говориш като психолог.
— То си е така, само дето диплома нямам. А пациентите не се

свършват.
— Да не си някой ангел, спуснат от небето право в „Саутуест

Чийф“? Не е за вярване, че има хора като теб. И го казвам с огромно
уважение.

— Аз, миличка, съм си шейсет и три годишна дърта дебелана, с
подути крака, високо кръвно и наченки на диабет. Знам си, че не ми
остава много време, тъй че не ми се ще да го пропилея с хленчове
какво не съм постигнала, а предпочитам да си върша любимата работа
и да помагам на хората. Наумила съм си да съм на крак до последния
си час.

Спряха до една пейка и Роксан сложи ръце на кръста си.
— Извинявай, приятел, какво ти става?
Младежът, около двайсет и пет годишен, се бе излегнал чисто гол

на седалката. За щастие мястото до него не бе заето, осветлението бе
намалено, за да могат пътниците да поспят, тъй че никой не бе го
забелязал, поне досега.

— Супер съм си — рече младежът.
— Супер ще си я, като си се пльоснал тук гол-голеничък.
— Аз съм от Аризона, а там всички така спят.
— Тъй ли било? — възкликна Роксан. Елинор бе извърнала очи,

но усети, че Роксан присяда до младежа. — Чакай сега да ти обясня
нещо, хитрецо. Тук не ти е Аризона, сега сме в Мисури, и макар за тоя
щат да разправят, че бил като витрина, нямаш какво да ми покажеш,
което да не съм го виждала, тъй че хич не ми се фукай. Веднага да си
облечеш дрехите, иначе ще те сваля от влака, преди да стигнем в
Канзас Сити.

— Е тука се изложи — ухили се младежът, — след Ла Плата
никъде няма да спираме преди Канзас Сити.

— Тъй значи. — Роксан улови погледа му и не мигна, додето
онзи не извърна очи.

— Да не вземеш да ме свалиш на някое безлюдно място? Не
можеш да го направиш — изрече той на пресекулки.
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— Аз не бих нарекла Мисури безлюдно място. А ти, Елинор?
Елинор поклати глава в знак на подкрепа.
— Тъй де, и там живеят хора — продължи Роксан. — Значи не

ще да е безлюдно. Знам, че фермите са далеч една от друга, студеничко
е през декември, ама няма как. Там, където ще те свалим, ще трябва да
повървиш някакви си пет-десет-шейсет километра на югозапад, струва
ми се, а може и на североизток, та там има мотел, ако не ме лъже
паметта и ако не са го съборили, щото е доста старичък.

— Шейсет километра! Че аз ще замръзна.
— Не и ако си обуеш гащите. И не бъди черноглед. Не понасям

да ми хленчат. Ти си млад, силен, сигурно ще се справиш.
— Сигурно? — ококори се младежът.
Роксан извади портативна радиостанция. Не натисна копчето за

връзка, но само Елинор забеляза този факт.
— Началникът на обслужването до началник-влака и машиниста.

Тревога, имаме проблем едно-четири-две, повтарям едно-четири-две.
Налага се да спрем, за да сваля пътник. Край.

— Почакайте! — изпадна в паника младежът. — Какво е това
едно-четири-две?

— О, миличък, ние така му казваме, като си имаме работа с
опърничави хулигани. В големите скъпи самолети само те връзват да
не мърдаш, защото не могат да отварят вратите, като са на десет
хиляди метра над земята. — И тя му се усмихна любезно. — Тук обаче
нямаме такъв проблем, приятелче, нали разбираш, ние в „Амтрак“
можем да ти изритаме непокорния задник където пожелаем. Връчваме
ти фенерче и компас, та да не загубиш посоката. Такава е политиката
на „Амтрак“ и ако питаш мен, никак не е лоша. — Роксан
демонстративно погледна през прозореца. — Божичко, пак вали, то си
е направо виелица. — И тя отново се престори, че говори по
радиостанцията. — Пак съм аз, началникът на обслужването. За онзи
едно-четири-две донесете лопата и от малките аптечки с мехлема
против измръзване. Край.

— Ще се облека де, ей сега — извика младежът достатъчно
силно, за да бъде чут по радиостанцията. — Отмени тая глупост с
едно-четири-две.

Роксан го изгледа, без да трепне, и бавно поклати глава.
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— Боя се, че щом е издадена заповед, връщане назад няма. Дълъг
път ни чака, а откъде да знам дали няма пак да ми скроиш тоя номер,
да те види някой, някое дете, пък и възрастен да е, здравата ще се
стресне.

— Кълна се — почти заекна младежът, който с бясна скорост
навличаше дрехите си, — няма да се събличам повече. Ще спя с
дрехите. Обещавам.

— Няма как да съм сигурна. Усещаш ли? Влакът вече забавя, а
машинистът може да се ядоса, ако му кажа да не спира. Знаеш ли
колко пари струва един такъв голям влак да спре извън разписанието?

— Моля ви, моля ви. Обещавам. Ще си стоя с дрехите.
Роксан тежко въздъхна и отново заговори по радиостанцията.
— Пак съм аз, предлагам да отменим акцията, повтарям,

отменям едно-четири-две. — Тя измери младежа с властен поглед. —
Чуй ме сега, малкият, дори само да ми се стори, че виждам нещо, дето
не бива да го виждам, ще изхвръкнеш на мига. Пет пари не давам дали
ще е насред пустиня или в снежна планина. Никакви отстъпки повече,
разбрахме ли се?

Младежът закима кротко, след което се зави презглава с
одеялото.

— Приятни сънища, Аризона — рече Роксан и двете с Елинор се
отдалечиха.

Следващата им спирка бе на долния етаж, където Роксан провери
как върви къпането на хористите. Доволна от напредъка, тя поведе
Елинор към салона и й даде знак да седнат на една от свободните маси.

— Цял хор момчета, прах против демони и един нудист от
Аризона, доста ти се събра за една вечер.

— О, миличка, това не беше нищо. Какви случки мога да ти
разправя.

— Готова съм да те слушам.
— Май ще се наложи да се видим, като свърши това пътуване.
Елинор тъкмо мислеше как да предума Макс да вземе Роксан

като платен консултант за предстоящия филм, когато влакът
чувствително забави ход.

— Проблем ли има? — попита тя.
— Не, в този участък има ограничение на скоростта и няколко

прелеза. Ела с мен. Ще ти покажа нещо, което в никой самолет не се
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предлага.
Тя поведе Елинор към едно от служебните помещения, където

отвори горния прозорец и вътре нахлу свежа студена струя.
— Прекрасно усещане — възкликна Елинор.
— Идвам тук по няколко пъти на ден да си прочистя главата, да

помириша въздуха, да огледам навън, без да си удрям носа в стъкло. —
Останаха така минута-две, а когато влакът набра скорост, Роксан
затвори. — Научила съм и Реджина така да прави на дългите преходи.
Успокоява някак, презарежда ти батериите.

— Кажи ми, колко деца имаш, освен Реджина?
— Девет, ама всичките са вече големи. И двайсет и три внучета.
— Съвсем не ми изглеждаш толкова стара — поклати глава

Елинор.
— Е, рано съм започнала значи, без време, тъй да се каже. А ти

деца имаш ли?
— Дори не съм се омъжвала — поклати глава Елинор.
— Не ми казвай, че хубавица като теб, умна и преуспяваща на

всичкото отгоре, никога не е попадала на добър мъж, който да я
обикне.

— Може би не съм нито толкова хубава, нито толкова умна.
— Ей, малката, я се погледни в огледалото. А да не говорим, че

едва ли човек като Макс Пауърс щеше да те вземе на работа, ако
нямаше ум и талант.

— Случва се, знаеш, човек да остане сам. Не е чак толкова
невероятно.

— То за случване се случва, но винаги си има причина. Искаш ли
да ми разкажеш?

Елинор извърна очи, взе да плете пръсти, но Роксан не я
изпускаше от поглед.

— Я почакай, да видим дали ще позная. Срещнала си ти добър
мъж, обичал те е той, но не се е получило, май не ти е поставил онзи
най-важен въпрос, който всяка жена мечтае да чуе и да отговори с „да“.
А накрая всеки е тръгнал по пътя си. — И добави с по-тих глас: — А
сега си го срещнала отново в този влак.

Елинор се сепна. В ума й се прокрадна подозрение.
— Като ви гледа човек, теб и Том Лангдън де, как се държите

един с друг, то всичко е ясно. Да не говорим, че тук в „Чийф“
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безжичният телефон работи безотказно.
Лицето на Елинор пламна.
— Божичко, само ако знаех, че съм толкова прозрачна.

Страхотно, няма що: куп хора, които изобщо не познавам, са в течение
на моето романтично минало или по-скоро фиаско.

— Не се каня да те подпитвам, Елинор, но съм добър слушател.
Най-сетне Елинор пое дълбоко дъх и се осмели да срещне очите

на Роксан.
— Том Лангдън е скитник по душа, такъв е бил и такъв ще си

остане. Копнее за приключения и промяна, те са му нужни като
насъщна храна. Той е от хората, които не биха се обвързали, дори от
това да зависи животът им. И, не, не ми е предлагал да се омъжа за
него.

— Но нали не сте се виждали толкова години. Може да се е
променил.

— Хора като него не се променят. Сега обикаля Америка и пише
за популярни издания, наместо да отразява войните отвъд океана, но
това няма да трае дълго. До половин година ще се запилее някъде
надалеч. Години съм живяла с него. Знам как разсъждава. — Тя
замълча и после добави: — Освен това си има приятелка, тя го чака в
Ел Ей.

— Смяташ, че се е обвързал?
— Съмнявам се.
— Искаш да кажеш, че се надяваш да не е.
Елинор отново извърна очи.
— Остави сърцето да те води, момичето ми. Ако наистина го

обичаш, дай му още един шанс, така казвам аз. Това може да е твоят
единствен шанс да бъдеш щастлива.

— Ами ако времето е променило чувствата? Ами ако и двамата
сме се променили?

— Любовта е като хубаво дърво, малката, заяква с всяка
изминала година. Повярвай на една жена, която знае що е щастие иго
загуби едва когато Господ реши, че е време да прибере Джуниър при
себе си. Знам, че звучи смахнато, но само така стават тези работи.
Само така.
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Канзас Сити представляваше важен кръстопът, където много
хора слизаха, други се качваха, а влакът правеше престой, за да се
зареди с гориво и всичко необходимо за обслужване на пътниците.
Роксан придружи жената, тръгнала към Денвър, до „Калифорнийски
зефир“. Том използва възможността да се разтъпче на чист въздух
преди началото на ергенското тържество. Все още замислен над
думите на Херик Хигинс, той наблюдаваше как безброй късчета от
Америка се качват във влака, без съмнение нетърпеливи да разкажат за
нещо преживяно или чуто, да открият приятели, макар и за кратко.

Снегът падаше като плътна пелена и той побърза да се скрие под
един от заслоните.

Сепна се от изненада, когато видя Елинор да слиза от влака и да
се приближава.

— Задушно е вътре — обясни тя.
— И на мен така ми се стори.
Двамата постояха известно време, докато накрая Елинор наруши

неловкото мълчание.
— Трябва да знаеш, че срещата ни бе голям шок за мен.
— През годините милион пъти съм искал да те потърся. Така и

не го направих. Наречи го гордост, инат, глупост. Което и да избереш,
няма да сбъркаш.

— При начина, по който приключи всичко, не мога да те виня.
— Вярваш ли, че човек може да получи втори шанс? — попита

той и направи крачка към нея.
Елинор неволно се дръпна.
— Виж, Том, втори път не бих понесла болката. Няма да мога.
— Не си забравила, че ти ме напусна, нали?
— След толкова години заедно беше време да се примиря или да

си отида — отсече тя. — Имах нужда от сериозно обвързване, а не го
получих. Реших, че кариерата ти стои над всичко.

— Хората се променят, Ели.
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— Това и аз съм го чувала. Вярваш ли, че дълго ще издържиш да
пишеш за старинни мебели? Доколкото разбрах, имаш приятелка,
която те очаква за Коледа. С нея готов ли си да се обвържеш?

— Нашата връзка е съвсем друга.
— Да, естествено, защото ти не си като другите мъже. — Тя

поклати глава и се извърна.
Том я хвана за рамото и я принуди да го погледне в очите.
— Връзката ни е друга, защото не я обичам. Само една жена съм

обичал досега, Ели, знаеш го.
— Том, моля те, не ми причинявай това.
— Ще ми кажеш ли защо дойде? Тук е ужасно студено.
— Всъщност… не знам.
— Не ти вярвам. Според мен си съвсем наясно.
— Може би.
— Случилото се между нас беше най-прекрасното нещо в

живота ми. Най-прекрасното! През всичките тези години се опитвам
отново да го открия.

— Аз също — призна тя. — И не се получава.
— Не е възможно и двамата да се озовем в този влак по чисто

съвпадение. Това е предзнаменование, нима не разбираш?
Предопределение, ако щеш.

— Говориш като Мисти. Любовта не пада от небето, не очаквай
да те поръси като вълшебен прах. Трябва да я градиш всеки ден.

Тя отметна кичур от лицето си и ето че Том се почувства
зашеметен от тези смарагдовозелени очи, все едно се пренесе десет
години назад или десет години в бъдещето. Стоеше под мъждивата
светлина от лампата като хипнотизиран, омаян както никога досега
през живота си. Мислено направи крачка назад, но всъщност се
доближи до нея. Ръката му се отдели от тялото и посегна към друг
непокорен кичур кестенява коса, паднала върху лицето й. Пръстите му
нежно я докоснаха. Тя не направи опит да го спре.

— Може би е време да започна да градя.
Той си пое дълбоко дъх, вдигна очи за части от секундата,

устните му се разтвориха и ето че в полезрението му попадна крачеща
към него фигура. Поклати невярващо глава, защото изпадаше в шок за
втори път през последните двайсет и четири часа. Колко още такива
удари можеше да преживее?



145

Беше Лелия Гибсън, маршируваща към влака, следвана от малка
процесия носачи, приведени под тежестта на безброй куфари и чанти.
Тази жена не признаваше пътуването с малко багаж. Това бе истинска
дарба у нея, способността да мята дреха след дреха с неукротим
ентусиазъм, да набележи всеки тоалет за определен промеждутък от
пътуването, да добави всеки аксесоар с критичното око на предвидлив
генерал, замислящ своята бойна тактика.

Том се отдръпна от Елинор, затворила очи, и с търсещи устни,
които не откриваха неговите.

— Ели.
Тя отвори очи и ето че пръстите й се плъзнаха по бузата му,

когато той отново отстъпи назад.
— Какво има?
— Бързо, спомни си най-зле улучения момент в целия ти живот.
— Какво? — недоумяваше тя.
Том отново погледна към Лелия. Нямаше измъкване. Не беше

сигурен единствено дали го е видяла, но то бе само въпрос на време.
Очевидно знаеше, че това е неговият влак.

— Най-зле улученият момент в целия ти живот. Спомни си го.
Ще опиташ ли? Моля те.

— Мисля, че сега не му е времето.
— Просто си го спомни!
— Добре де.
— Спомни ли си?
Тя се поколеба само миг.
— Е и?
Том изпусна въздуха от дробовете си.
— Е, току-що го надминах. Няма съмнение. Аз съм безспорният

крал на лошите попадения. — И той посочи към Лелия. — Моята тъй
наречена приятелка в Ел Ей. Това е тя. Лелия Гибсън.

Елинор рязко се обърна и се вторачи в приближаващата група.
— Знаеше ли, че ще пътува с влака?
— Не, бих причислил събитието към категорията пагубни

сътресения.
Елинор скръсти ръце пред гърдите си и обърна гръб на Том. В

този момент Лелия го забеляза и буйно размаха ръце. Сетне се устреми
към набелязаната цел, а Елинор продължи да отстъпва, докато просто
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се превърна в сянка сред мрака. Том я наблюдаваше как се отдалечава
и имаше чувството, че всяка капка кръв се отцежда от тялото му.
Обърна се с лице към Лелия. Утехата от мисълта, че нещата могат да
се влошат повече от това, бе почти нищожна. А всъщност се
заблуждаваше.
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Националната метеорологична служба отправи сигнал към
отдалечените райони на Средния запад и Югозапада, като обърна
внимание върху зараждаща се страховита зимна буря, която се носеше
на юг по гръбнака на Скалистите планини. Пълната сила на урагана, в
който предстоеше да се превърне, до голяма степен оставаше скрита от
метеорологичните условия в северозападната част на Тихия океан, но
при навлизането навътре в континента към Уайоминг и Колорадо
влиянието на благоприятните крайбрежни фронтове щеше да отслабне.
В момента, когато бурята отприщеше внезапно цялата си мощ на
границата между Колорадо и Ню Мексико, щеше да бъде твърде късно
за каквото и да било предупреждение. Не оставаше друго, освен да
четеш във вестниците за ураганната буря на десетилетието, за да
разказваш със затаен дъх на внуците си за нея.

Херик Хигинс се възползва от дългия престой в Канзас Сити, за
да се срещне с машиниста и да чуе данните за времето, постъпващи от
централния диспечерски пункт на „Амтрак“. Отдавна не бе служител
на компанията, но всички по пътническите влакове на драго сърце се
вслушваха в мъдрите му преценки и съвети. С машиниста бяха
приятели от двайсет години и когато Херик сподели, че времето го
тревожи, особено в посока Колорадо, човекът сериозно се замисли.
Хигинс настоя да напълни докрай резервоарите с гориво.

— Всички ще бъдем нащрек — обеща машинистът. — Щом чуем
нещо ново, веднага ще ти съобщя.

Хигинс бе заел мястото си в салона, когато приключи товаренето
на продукти и пътници. През дългите години по влаковете беше
попадал под ударите на всички възможни слабости на техниката, на
хората, а и на капризите на природата. В такива обстоятелства беше се
научил да се доверява на инстинктите си, за трийсет години работа
достигнали чувствителността на точни инструменти. Тревожеше го
небето, тревожеше го и вятърът, а също и косият ъгъл на снеговалежа.
Ето защо седеше, вперил поглед през прозореца към мрачното небе,
което не вещаеше друго, освен беди.
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— Какво правиш тук, Лелия?
— Само това ли ще чуя, след като изминах толкова път, за да те

изненадам? Даваш ли си сметка, че в момента няма директен полет от
Ел Ей до Канзас Сити? Тъй де, какво означава това? Принудих се да
прелетя над Денвър. Беше истински кошмар. А ти ме посрещаш с
„Какво правиш тук, Лелия?“.

Тя го прегърна, целуна го, а той се почувства безкрайно виновен,
защото в края на краищата, макар и несериозна, връзката им беше
факт. Все пак се виждаха, макар и рядко; канеха се да посрещнат
Коледа в Тахо. Появата на Елинор след толкова години като че ли бе
заличила от съзнанието му всичко това.

— Извинявай, просто не очаквах да те видя. Предположих, че
може и да си сложила край след епизода с Ерик.

— Не ставай глупав. Дай да се качваме и ще поговорим във
влака. Ще чуеш последни подробности за всичко.

— Кое е това всичко, Лелия?
— Не бързай, дай ми време да се настаня. — Тя връчи билета си

на един от носачите и нареди да й качат багажа, след което даде щедър
бакшиш, придружен с ослепителна усмивка. Беше облечена по
класически холивудски образец, ще рече, скъпо и екстравагантно. Без
съмнение, рече си Том, гвардията на носачите от Канзас Сити ще я
помни до края на живота си. Нищо чудно те самите да бяха готови да й
платят заради едното удоволствие да мъкнат комплекта чанти и куфари
„Гучи“, само и само да са близо до нея.

Лелия го хвана под ръка и го поведе към стъпалата.
— Знаеш ли, досега не съм се качвала на влак. А в навечерието

на празника просто изпадам в умиление. Предлагат ли масаж? Сигурно
имат и салон за красота, също като на презокеанските кораби.

— Боя се, че такива услуги не са предвидени, но пък във всяко
спално купе има шахматна дъска, стига да си носиш фигури. А,
предлагат също и алкохол на корем, което си е направо чудесно.

— Е, може пък ти да ми предложиш… масаж де. А, взела съм си
и онова палаво боди — добави тя закачливо и се притисна в него.

Тъкмо преди да се качат, с периферното си зрение Том зърна
Елинор да ги наблюдава внимателно и се почувства напълно
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безпомощен, което, трябва да отбележим, му се случваше много рядко.
Най-сетне всички се качиха, махнаха за сбогом на Мисури и влакът
пое в сгъстяващия се мрак към равните полета на Канзас.

Лелия тръгна да се разполага, но не пропусна да се оплаче от
липсата на достатъчно пространство, а и да се осведоми не се ли
предлагат купета с махагонова ламперия и евентуално лична прислуга.
Зашеметеният Бари, стюардът на спалния вагон, раздвижи вратните си
мускули, изпъчи гърди и изду бицепси под тежестта на багажа й,
докато я засипваше с влакова фактология. Лелия обаче не се впечатли
особено и се държа с подчертана студенина. Все пак успя да намекне,
че ако той уреди да й сервират чай и се погрижи да носят храната й в
купето, тя може и да го удостои с някоя и друга усмивка, да му позволи
да зърне част от прасеца или дори от стегнатото бедро. Бари тутакси се
оттегли, твърдо решен да изпълни всяка нейна молба.

Том надникна при нея, след като й даде достатъчно време да се
настани.

— Освежила си обстановката — поздрави я той.
— Ти къде си настанен?
— В приюта за бедни малко по-надолу.
— Тази нощ можеш да спиш тук.
Той приседна на края на оправеното легло.
— Виж, трябва да ти кажа нещо. Не очаквах да стане така, във

влака де, но може би е добре още сега да ти кажа.
Лелия сложи ръка върху неговата.
— Май се досещам какво ще ми кажеш. Затова и долетях толкова

отдалеч.
— Тъй ли? — Как така бе научила за Елинор? — Все пак защо си

тук?
— След случката с Ерик направо побеснях, сериозно ти говоря.

В същото време ми се стори много мило, че ме ревнуваш, и изобщо…
— Благодаря, радвам се, че така си го приела.
— После взех да премислям нещата. Доста време мина, откакто

сме заедно, тъй че рано или късно въпросът трябва да се реши.
— Взе ми думите от устата.
— Така че аз взех моето решение, но не исках да ти го казвам по

телефона, а не ми се щеше да чакам до Коледа, защото това може да
промени плановете ни за празниците.
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Том си отдъхна с облекчение.
— И двамата като че ли сме настроени на една и съща вълна.
Тя се наклони напред и сложи ръце върху раменете му.
— Том, искам да се омъжа.
— За кой? — бе единственото, което успя да изрече.
— За теб, глупчо, и правилното е „за кого“. Макар че ти си по

писането.
— Искаш да се омъжиш за мен? Изминала си толкова път, за да

ми кажеш, че искаш да се омъжиш? За мен? — Той се изправи рязко,
направи крачка-две и в резултат удари главата си в големия прозорец,
също като птица в отчаян опит да избяга от своя кафез. — Лелия, това
е доста голям скок от редките ни срещи, за да се повеселим. Това ще
трае цял живот, всеки ден, в добро и зло.

— Мислиш, че аз не го зная?
— Ти да не си се записала в някакъв нов курс, да не си се

увлякла по някоя психеделична вуду измишльотина на
парапсихологията?

— Сама стигнах до това заключение, Том — заяви тя, като се
изправи. — Годините минават. Биологическият ми часовник, знаеш, и
той цъка, будилникът звъни, а толкова пъти съм натискала копчето да
го заглуша, че вече не действа.

— Което ще рече, че искаш деца?
— Защо, ти не искаш ли?
— Питаш ме дали искам деца?
— Ти глух ли си? Да, това те питам!
— Откъде да знам дали искам деца? Представа нямах, че ще

дойдеш точно днес да ми направиш предложение. Остави ме да си
поема дъх, ако обичаш.

Тя обви ръце около врата му.
— Стана малко неочаквано, знам. Но ние чудесно си пасваме,

Том, не можеш да отречеш. Имам и пари, тъй че можем да правим
каквото си поискаме. Ще поскитаме, ще се позабавляваме, а после ще
се установим и ще имаме огромно семейство.

— Огромно семейство? Колко огромно?
— Е, в моето сме осем деца.
Той огледа дребната й фигура.
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— Ти се бъхтиш във фитнес залата по шест часа на ден. Нима
искаш да ми кажеш, че ще допуснеш тялото ти да се раздуе осем пъти?
Дори да планираме децата по едно на две години, когато последната
радост на мама се появи на бял свят, ти вече ще си на шейсет, Лелия.

— Е, мислех да се сдобием с едно по нормалния начин, а
останалите да осиновим… нали разбираш, наведнъж. Един вид
семейство аламинут.

Том прекара ръка през косата си, макар че по-скоро му се щеше
да си свали скалпа.

— Направо не е за вярване.
— Ти какво, да не си си въобразявал, че тая история с

прелитането между двата бряга ще трае, докато единият от нас умре? В
тази връзка нямаше постоянство, Том.

— Съгласен съм. Не беше постоянна.
— Разбирам, че ти идва много. Не бързай, помисли си. Два дни

ще пътуваме до Ел Ей. Помисли си и после ще ми кажеш.
— Даваш ми два дни? Искаш за два дни да ти кажа дали искам да

се оженя и да имам осем деца?
— Е, в зависимост от твоя отговор ще ни се струпа много работа,

тъй че, да, навременното решение е желателно.
Тя го целуна по бузата и после взе ръцете му в своите.
— Кажи сега, какво се готвеше да ми кажеш?
Той просто я зяпаше с отворена уста, неспособен да проговори,

тъй като нямаше достатъчно силни думи да избутат буцата, заседнала в
гърлото му. Думите се стопиха като сняг върху жарава. И той тръгна да
си ходи.

— Къде отиваш?
Гласът му все пак проработи.
— Отивам в бара.
— Кога да те очаквам?
— След два дни.
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С омекнали колене Том се упъти към салона, за да потърси утеха
в несметен брой чаши текила, стига да успееше да ги погълне, разбира
се. А „Чийф“ вече наближаваше Лорънс, Канзас, известен преди всичко
с Канзаския университет. На тази гара предстоеше да спрат в един и
половина през нощта, в два — в Топика, след което набързо да
преминат Нютън, Хъчинсън, Додж Сити и Гардън Сити и да спрат за
последно в Канзас, преди да навлязат в Колорадо. Ла Хунта, където
предстоеше да се извърши венчавката, бе втората спирка на
територията на Колорадо, на около два часа път от прохода Ратон.

Бурята вече бе набрала мощ и подгонена от свирепи ветрове във
високите слоеве на атмосферата, си пробиваше път на юг, сякаш
решена да се блъсне в непоклатимата грамада на Скалистите планини.
Зимата тук бе изсипала сняг повече от обичайното и планинските
върхове бяха покрити с дебели преспи. Имаше снежни виелици, но
положението не беше бедствено, а метеоролозите, които следяха
напредващата, натежала от влага вихрушка, не откриха основания за
опасение, че тази ще е различна от безбройните предхождащи я бури.

„Чийф“ трябваше да изкачи склона, водещ към прохода Ратон, да
се мушне в дългия близо километър тунел, прокаран под прохода, след
което да се спусне към гарата в Ратон. На излизане от тунела влакът
щеше да напусне Колорадо и да влезе в Ню Мексико. Там също бяха
паднали обилни снегове, планинските била бяха покрити с глазура от
няколкометров твърд сняг, който обикновено се задържаше чак до
лятото, а най-високите върхове не се разделяха със своите бели шапки
почти през цялата година. Невероятна сила бе нужна, за да помести
милионите тонове сняг.

Елинор дълго обикаля по коридорите на влака, опитвайки се да
спре напиращите сълзи. По едно време надникна при отец Кели, който
седеше сам в купето си напълно облечен и четеше Библията. Той я
покани да влезе и тя седна до него.

— Не можете да заспите ли, отче?
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— О, Макс ще ни събира на ергенско парти в чест на Стив, тъй
че просто си почивам. Да ви кажа, като работех в енорията, по
шестнайсет часа на ден бях на крак, а вечер потъвах в осемчасов
безгрижен, дарен от Всевишния здрав сън, спокоен, че съм направил
всичко по силите си. Ала сега „не съм на служба“, тъй да се каже.
Изобщо не работя така усърдно и като че ли сънят не ми е толкова
нужен. А влакът предлага спокойствие, ако човек поиска да почете или
да размишлява. Толкова години посвещавах времето и вниманието си
на грижите, и тревогите на паството, че сякаш не съм размишлявал
достатъчно върху моите собствени. Малко е късничко да правя това
заключение, не мислите ли?

— По-добре късно, отколкото никога, отче.
— Видях Том с онази дама — дипломатично вметна свещеникът.

— Те като че ли добре се познават.
— Не се учудвам. Изглежда, са близки.
— Разбирам.
Елинор погледна Библията.
— Някакъв лек за разбито сърце?
— Тук има лек за всичко, Елинор.
— Редовно ходя на църква, но не съм чела Библията достатъчно

задълбочено. Може би трябва да поправя грешката си.
— По-добре късно, отколкото никога — усмихна се отец Кели.

— Като говоря с Всевишния, непременно ще спомена вашето име в
молитвите си. Дори неведнъж, а два пъти.

— Много съм ви признателна, отче.
— Казват, че през седмицата преди Коледа са възможни всякакви

чудеса. Аз като свещеник, разбира се, вярвам, че чудесата винаги са
възможни, но без съмнение в дните преди раждането на Исус
навсякъде се усеща по-силна позитивна енергия.

— Хубава мисъл — рече вяло Елинор.
— Сега нещата може и да изглеждат зле, но що се отнася до

вълненията на сърцето, сигурно ще се изненадате колко бързо може да
настъпи промяна.

— Всъщност точно от това се страхувам.
— Където има вяра, страховете не покълват.
— Това от Библията ли е, отче?
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— Това, мила — рече свещеникът, като я потупа по ръката, — е
подарък за вас от отец Пол Джоузеф Кели.

На минаване през салона за последна проверка Роксан се
натъкна на Херик Хигинс, който не беше мръднал от мястото си и все
така зяпаше през прозореца.

— Защо не си лягаш, Херик? — попита Роксан, като седна до
него. — Има свободно местенце в преходния вагон, оправила съм ти
леглото.

— Благодаря ти, Роксан. Много скоро ще се възползвам.
Тя проследи погледа му и се втренчи в снежната пелена.
— В Канзас Сити натоварих допълнителни запаси от храна, за

всеки случай.
— Мъдра жена си ти. Малко предпазливост никога не е излишна.
— Ти какво, след толкова години пак ли се тревожиш, мистър

Хигинс?
Херик сви рамене и се усмихна.
— Може пък да си измислям поводи за тревога, та да се

почувствам отново полезен.
— Изобщо не биваше да те освобождават — заяви Роксан и го

потупа по рамото. — По тоя въпрос всички по цялата линия сме на
едно мнение. Някои служители по влаковете пет пари не дават, само
чека със заплатата си чакат, но ти не си като тях. Хора като теб са
душата на тия стоманени чудовища.

— За теб важи същото, Роксан.
— Доста годинки навъртях по влаковете. Чудя се кога ли е време

да обявя последна спирка и да сложа точка.
— Когато решиш, направи го както ти си знаеш, Роксан, не чакай

някой да ти заповяда.
— А след десет години може и влакове да няма. Тогава какво ще

стане?
— Ами тогава ще разказваме на внуците колко хубаво е било да

се пътува по железниците.
Преди да достигне салона, Том се натъкна на Макс и Мисти.
— Имам нужда от силно питие — довери той на Макс. — На

всяка цена. И ако не го получа, не отговарям за действията си.
— Заредил съм купето с всякакви напитки плюс каса изстудено

вино. Дай да започваме ергенското парти. Рекох си, кой е казал, че
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трябва да сме само мъже? Затова поканих и момичетата.
— Всъщност — обади се Мисти — идеята, струва ми се, беше

моя.
— Как успя да натовариш толкова алкохол, Макс?
— Та той е Макс Пауърс — многозначително натърти Мисти.
— Не питай как, просто вдигнах телефона, обадих се в Канзас

Сити и им викам: „Пишете го на сметката ми.“ Не е като да съм взел
изпит по ядрена физика, деца.

— Ах, колко обичам това обръщение — въздъхна Мисти. — Кара
ме да се чувствам толкова млада.

— Утре имаме сватба — напомни Макс, — ти и Елинор, а и
останалите, ще играете ключова роля. Ще използваме събирането при
мен да направим репетиция.

— В момента идеята не ми допада, Макс — рече Том.
— Не ставай глупав. Аз си разбирам от работата, тъй да знаеш.

Нали от това си вадя хляба. Без репетиции не може, просто не става.
Заради Стив и Джупи сме длъжни да се представим добре. Не
забравяйте, деца, чичо ви Макс винаги постига своето.

Режисьорът едва не хукна по коридора, видимо предоволен от
себе си. Мисти го последва, тъй че Том се видя принуден, макар и с
натежали крака, да се присъедини към двамата ентусиасти.

Макс изпрати Кристобал да повика Стив, Джули, Елинор, Роксан
и свещеника, от когото се очакваше да извърши церемонията. Човекът
бе висок и слаб, с късо подстригана посивяла коса, с благи очи, които
излъчваха мъдрост, просто съвършен образец на истински Божи
служител. Том би предпочел отец Кели, който и бездруго пътуваше с
тях. Добрият старец се опита да заговори колегата си, ала онзи се
държа толкова надуто, че накрая отец Кели се отказа. Купето на Макс
се състоеше от две помещения, обзаведени като малък апартамент.

— Как го постигна? — попита Том, като се огледа.
— Той е Макс Пауърс — отново напомни Мисти.
Режисьорът зае централното място и раздаде на всички по

няколко листа, хванати с телбод.
— Ето това е сценарият за утре. Включени са всички важни

моменти, тоест цялата сватба.
Том се присламчи към Кристобал, който обслужваше

импровизирания бар в ъгъла.
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— Да ти се намира скоч?
— Боя се, че разполагаме единствено с двайсет и пет годишно

малцово „Макалан“. Любимата марка на мистър Пауърс.
Том зяпна от изненада.
— Е, като няма друго, ще трябва с това да се задоволя.
— Цял следобед печатах сценария — сподели Кристобал. —

Естествено, Макс го преправя милион пъти, както винаги;
Забележителни хрумвания му идват, това не мога да отрека.

Том отпи глътка и крадешком извърна очи към Елинор, която,
както му се стори, се стараеше да отбягва всички погледи и най-вече
неговия. Нима можеше да я вини? Тя усърдно изучаваше сценария,
докато Макс с гръмовен глас даваше наставления.

Том тъкмо бе събрал кураж да отиде при нея, когато в купето
влетя Лелия и бързо се намести до него.

— Какво научавам, имало ергенско парти, а моят мистър
Лангдън пропуснал да ми каже.

В този момент погледът й попадна върху Макс Пауърс, а Том
забеляза, че щом я зърна, режисьорът понечи да се скрие зад Мисти.

— Макс? Макс Пауърс — пропя Лелия. — Господи, това
наистина си ти! — Лелия приглади косата си, подръпна и роклята,
макар че и двете имаха безупречен вид.

— Лелия, не може да бъде! — рече Макс с престорена изненада и
се извърна.

— Вие се познавате? — вдигна вежди Том.
— О, години минаха оттогава — тихо рече Макс.
— А за мен все едно е било вчера — въздъхна Лелия и настоя да

обясни. — Явих се на прослушване за един негов филм, съвсем дребна
роля. Преди години беше наистина, но името му вече беше легенда —
добави тя с нотка на страхопочитание.

— Недей така, Лелия — притеснено смънка Макс, — бездруго
съм прекалено самомнителен, не е нужно да ме ласкаеш.

Тя се направи, че изобщо не го е чула.
— Не получих ролята. Помниш ли кой беше филмът, Макс?
— Не, миличка, наистина не се сещам. Толкова много мозъчни

клетки изгубих оттогава.
— „Краят на лятото“, разказваше се за двама млади, които за

едно лято се влюбват и разделят.
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— Да, да, сещам се.
— Така и не разбрах защо не получих ролята на най-добрата

приятелка на момичето, Бамби Мур.
— Очевидно груба грешка от моя страна, Лелия. В началото на

кариерата ми често се случваше.
— Е, поне беше достатъчно любезен веднъж да ме поканиш на

вечеря. Помниш ли?
— Разбира се, вечеря. Беше чудесно.
— Вечерята се проточи до закуска. Не вярвам да си забравил

тази част от прослушването. — Веждите на Лелия отскочиха нагоре,
устните се нацупиха.

— Пълнете чашите — провикна се Макс — и да почваме
репетицията.

 
 
Тази нощ всички се запознаха отблизо с режисьорските умения

на Макс, с невероятната му взискателност към всеки дребен детайл.
Безброй пъти повториха всичко от начало до край.

Най-сетне Том поиска почивка, а съпротивата на Макс бе
сломена от шумното гласуване с пълно мнозинство.

Лелия се приближи към Елинор и Том с ужас затаи дъх в
очакване на неизбежния сблъсък.

— Доколкото разбрах, вие сте шаферката, а Том — шаферът. Хем
забавно, хем удобно.

— Наистина ли мислите така? На ваше място бих подбрала
други думи.

— Ние с Том ще посрещнем Коледа в Тахо.
— Пътувате от Ел Ей до Канзас Сити, качвате се на влака

обратно до Ел Ей, за да отидете в Тахо за Коледа? Твърде обиколен
маршрут сте избрали.

— Дойдох да отправя към Том една много важна молба.
— И каква, ако смея да попитам?
— Да се ожени за мен.
Елинор стрелна Том с изпепеляващ поглед.
— Някой ми спомена — не спираше Лелия, — че вие с Том

навремето сте били гаджета. Не сте болна от хепатит, нали? — добави
тя с лукава усмивка към Том.
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— Моля?
— Колко странно, Елинор… Елинор бяхте, нали? Не съм чувала

Том да споменава името ви. Трябва да сте имали мимолетна връзка.
— А, сигурно е изричал името ми — заяви Елинор, — най-

вероятно в леглото.
Долната челюст на Лелия увисна така, че Том успя дори да зърне

сливиците й.
— Пълни ли са всички чаши? — Това бе единственото, което

успя да измисли.
Елинор го стрелна с още един изпепеляващ поглед, а на Лелия

каза:
— Не се тревожете, драга, нямам претенции. — И се втурна

навън. Том понечи да я последва, но Лелия го сграбчи.
— Чу ли я какво ми каза?
Том се спря и успя да види как Елинор изчезва в дъното на

коридора.
— Не ме ли чуваш, Том?
Той най-сетне я погледна.
— Лелия.
— Какво?
— Затвори си устата.
Лелия настръхна, сякаш се готвеше да избухне, но не каза и

дума, завъртя се на пети и излезе.
Том имаше чувството, че целият свят рухва. В този момент

Роксан пристъпи напред и дръпна Макс за ръкава.
— Хайде, миличък, да не губим повече време. — И тя размаха

сценария. — Това тук добре си го написал, но ще трябва някак да се
вместя с малка импровизация.

— Да се вместиш? С импровизация? — ужасен повтори Макс.
— Не се прави, че не разбираш. Говоря ти за нещо спонтанно, да

се използва всеобщото въодушевление.
— Но това е сватба, Роксан. Подготовката е ключът към успеха

на подобно начинание. Записал съм всички песни по реда, в който
искам да ги изпълниш.

Стив и Джули тревожно следяха как двамата се наежиха, готови
за схватка.
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— Песните ги имаш, но знай, че волната птичка в клетка не
можеш да пъхнеш, Макс. Поиска ли, трябва да я пуснеш да лети, иначе
ще умре.

— Да, но…
Роксан отпусна тежката си ръка върху рамото на Макс.
— Слушай, синко, ти ми вярваш, нали?
— Да, разбира се, но…
— Това исках да чуя. — Тя се обърна към Стив и Джули и потупа

преплетените им ръце. — А вие двамата вървете хубаво да се наспите.
Утре целият влак ще гърми във ваша чест. Едно нещо ще ви обещая,
никога няма да забравите Роксан Джордан и „Саутуест Чийф“.

Гостите тръгнаха да се разотиват, а Том стоеше вцепенен, глух и
сляп за всичко наоколо.

— Като те гледам, имаш нужда от още едно питие —
съчувствено предложи домакинът, забърка два коктейла и му направи
знак да седне. — Роксан е направо велика, нали?

— О, да, велика е — разсеяно повтори Том.
— Жалко само, че на това ергенско парти не поръчахме торта, от

която да изскочи красиво момиче. Реших, че няма да е много
подходящо за пред дамите, а и да ти кажа право, служителите на
„Амтрак“ вероятно не биха погледнали с добро око на подобна идея.

Най-сетне погледът на Том спря да блуждае.
— Значи си имал връзка с Лелия?
— Е, не бих го нарекъл точно „връзка“. Доколкото си спомням,

излязохме само веднъж. Паметта ми вече отслабва. Ей, правилно ли
чух, Лелия ти е предложила да се ожениш за нея?

Том успя само да кимне.
— Днешните жени пред нищо не се спират, ей. Ако тръгнете да

се развеждате, тя ли ще трябва да ти плаща издръжка?
— Дотам няма да се стигне, защото няма да се женим.
— Виж, Том, не искам да се меся, но Лелия е красавица. Вярно

ли е, както разправят, че е превзела анимационното кино и печели луди
пари?

— Къпи, бобърът вълшебник, Фреди Креслото, Пити
Маринования морков.

— Къпи, Пити, все известни герои. Ако правилно си спомням,
доведените внучета на бившата ми съпруга ги гледаха навремето.
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Каквото и да говорим, тя е красива, богата и предложението е налице.
Не прибързвай с решението, но помисли, че може и да не ти се удаде
друга възможност. Не се обиждай, ти си хубав мъж и аз те харесвам,
ама и ти вече не си в първа младост.

— Прав си, тя е богата и красива, но аз не я обичам.
Макс се облегна назад с тежка въздишка.
— Четири пъти съм се изправял пред олтара. Кой знае, може

отново да се случи.
— И си обичал всяка една от тях?
Режисьорът се приведе напред и усмивката му угасна.
— С първата ми съпруга Пати се оженихме, щом завърши

гимназия. Аз се записах в армията, после заминахме за Калифорния.
Родиха ни се две деца. Едва свързвахме двата края, но никога не съм я
чул да се оплаква, никога. С един долар вършеше чудеса. След време
направих пробив в киното. Тъкмо бях започнал да си стъпвам на
краката, когато тя почина. — Макс замълча и погледна навън към
прелитащите картини от пейзажа. — Да, обичах Пати с цялото си
сърце. Винаги ще я обичам. А другите три? — Той сви рамене. —
Женех се, раждаха се деца, случваха се и хубави моменти, после
идваше разводът, и точка. Обичах ги донякъде, но не като Пати. Ако не
беше си отишла, нямаше и да погледна друга жена. Първата любов не
се повтаря. Сега излизам с много жени, не отричам, че е забавно, но не
се гордея особено с това. Нямам усещането за нещо трайно. Разбираш
ли?

— Разбирам — кимна Том.
— Ти женил ли си се? — Ново утвърдително кимване. —

Обичаше ли я?
— Нека кажем така, не бих я сравнил с Пати.
Макс се премести по-близо до Том и рече почти шепнешком:
— Пак ти казвам, не искам да се меся, но готов ли си да ми

отговориш на един въпрос?
— Давай.
— Защо вече не сте заедно с Елинор?
— Нали видя какво стана. Побесня и си тръгна.
— Е, не можеш да я виниш. В края на краищата приятелката ти

долетя от Ел Ей да ти направи предложение. Бог ми е свидетел, не ме
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бива да разгадавам тайните на сърцето, но не бих нарекъл това
идеалния подход да спечелиш отново единствената си любов.

— Опитах се, Макс, повярвай ми.
— Знаеш ли какво?
— Какво? — сепна се Том.
— Ако тя наистина е твоята Пати, повече бих се постарал.
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Елинор се канеше да глътне огромно хапче за сън, когато някой
почука на вратата на купето й.

— Махай се — викна тя.
— Елинор? Аз съм.
Тя примига недоумяващо за момент, опитвайки се да изплува от

нерадостните си мисли, за да разпознае гласа.
— Джули?
Отвори вратата и видя бъдещата булка, обляна в сълзи. В ръце

държеше прегъната чанта-гардероб.
— Какво има, да не би родителите на Стив да са се обадили

отново?
Джули поклати глава.
— И моите не са се обаждали.
— Не те разбирам — примига Елинор объркана.
— Може ли да вляза за минутка?
— Моля? О, да, разбира се. — Елинор пусна хапчето в джоба си.

— Все пак нека ти напомня колко е късно, а утре те чака тежък ден.
Трябва да си отпочинеш.

Двете седнаха на леглото.
— Значи родителите ти не са се обадили и ти си тъжна, защото…

— кротко подхвана Елинор.
— Ами всяко момиче си представя как родителите му идват на

тържеството. За сватбата си повечето ми приятелки успяваха за всичко
да се наложат… не че аз се чувствам безпомощна. И все пак нали
бащата повежда своето малко момиче, а майката все го успокоява, че
всичко ще бъде наред. Пък аз… на мен нищо такова няма да ми се
случи.

Тя избухна в сълзи и Елинор прегърна потръпващите й рамене.
Най-сетне Джули врътна глава и избърса сълзите си.

— Съжалявам. Нали вече съм голяма, трябва някак да се справя,
но ми е толкова самотно.

Елинор й поднесе влажна кърпа да избърше лицето си.
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— Има си причина да се чувстваш по този начин, но аз май не
съм си на мястото като шаферка.

— Че нали те поканихме в последния момент. Ти дори не ме
познаваш.

— Това не би трябвало да е пречка. И двете сме жени. А ти утре
ще си булка. Всичко друго е без значение.

— Ти била ли си омъжена?
— Не — тихо отвърна Елинор, — но често съм се питала какво е.

Представяла съм си всяка малка подробност, до дребните хапки в
подносите и подредбата на цветята. Е, вече не мечтая така често.

— Но защо?
— Времето си казва думата. Годините минават, вероятността това

да се случи става все по-малка.
— А, нужно е само някой да те обича и ти да го обичаш.
Елинор се усмихна, макар да бе на път да се разридае по-силно и

от Джули.
— Да, наистина, друго не е нужно. — Тя посочи чантата,

оставена на леглото. — Какво има тук?
Джули отново се притесни.
— Сватбената ми рокля. Откакто я купих, не съм я пробвала.

Помислих си… нали разбираш.
— Чудесна идея.
— Сигурна ли си, че нямаш нищо против? Ти сама каза, че е

късно, а сигурно си изморена.
— Допреди малко наистина бях изморена, но вече не.
Елинор помогна на Джули да се облече. Роклята беше

кремавобяла, със семпла елегантна кройка и й стоеше като излята.
Тъкмо да сложи булото на главата на Джули, но момичето я изпревари
и го намести на нейната. Двете застанаха една до друга пред голямото
огледало.

— Много си красива, Джули.
— Ти също. — И момичето избухна в заразителен смях.
По-късно, когато Джули влезе в банята, Елинор понечи да

прибере обратно роклята, но ето че отново сложи булото, приглади
дрехата пред тялото си и се погледна в огледалото.

— Ели?
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Когато извърна очи, забеляза, че вратата леко се е плъзнала
встрани, увлечена от инерцията на ускорението. В пролуката видя Том
с широко отворени очи. Ръцете й не се помръднаха. Тя застина
безмълвна, покрита с чуждата сватбена рокля.

— Ели? — повтори Том и прекрачи вътре.
В този момент Джули излезе от банята и се стъписа.
— Извинете, ако съм ви попречила.
Елинор преметна роклята на ръката си и свали булото.

Внимателно сгъна премяната с усещането, че Том следи всяко нейно
движение. После подаде чантата на Джули, прегърна я и се усмихна.

— Гледай да се наспиш, утре сутрин целият ти живот ще се
промени. И то за хубаво.

Джули я целуна по бузата, обърна се и мина край Том, който
стърчеше неловко, безкрайно объркан.

— Какво искаш, Том?
— Роклята ти стоеше прекрасно, Ели.
— Късно е, не трябваше ли да си при Лелия?
— Аз не обичам Лелия!
— Е, тя като че ли те обича. Предполагам, трябва донякъде да си

отвърнал на чувствата й, с думи или обещание, защото ми е трудно да
повярвам, че би долетяла толкова отдалеч да ти направи предложение
само от чисто приятелство или от добро сърце. Честно казано, не ми
направи впечатление на особено състрадателна.

— Чуй ме какво ти казвам, връзката ни е съвсем друга.
— Сериозно? И каква е по-точно? — Тя скръсти ръце пред

гърдите си в знак, че очаква обяснение.
— Откъде да знам как й е хрумнало да ми скрои тоя номер?

Трябва да се е побъркала.
— От колко време се виждате?
— Близо три години. — Том без малко да се задави. — Само че с

прекъсвания — добави жално.
— С прекъсвания? Три години?
— Да!
— И си очаквал да се примири.
Том я гледаше, без да мигне.
— Следователно тя е очаквала следващата стъпка, но ти не си я

направил — продължи Елинор. — Чудесно те е устройвало да се
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появяваш, да изчезваш, да споделяте хубавите моменти, но не и
лошите, а когато ти скимне, да се отдръпнеш.

— Грешиш, Ели. Вече не съм такъв.
— Ха, сигурно. Просто не си се променил. Никак дори.
— Би било съвсем различно. С подходящата жена.
Елинор разтърка слепоочията си.
— Виж, утре ни предстои сватба. Чужда сватба. Имам нужда от

сън.
— Не можем да оставим нещата така.
— Можем, разбира се, и точно това ще направим.
Той понечи да я притегли в обятията си, но тя го отблъсна.
— Утре ще изпълним поетото задължение, а като стигнем в Ел

Ей, всеки тръгва в своята посока. Този път завинаги.
— Ели!
— Сбогом, Том. — И тя решително затвори вратата.
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Зората разпръсна мрака над високите Колорадски равнини близо
до границата с Ню Мексико, но слънцето оставаше невидимо някъде в
небето, затулено от мрачни тъмни облаци. Снегът бе засипал всичко
наоколо, дори храст пелин не бе останал да стърчи. Повечето пътници
се явиха рано за закуска, защото бяха научили за предстоящата
сватбена церемония. С приближаването на Ла Хунта оживлението
нарасна още повече и скоро веселото множество изпълни салона, така
че почти не остана място за сватбената процесия, която се състоеше от
булката, младоженеца, шаферката и шафера, които дори не се
поглеждаха. Вървяха заедно, ръка за ръка, но все едно някаква
невидима сила ги разделяше.

Венчавката премина почти гладко. Наетите от Макс музиканти,
които се бяха качили същата сутрин, изсвириха сватбения марш, а
после и други мелодии. Кристобал засне цялото събитие, а Макс се
вживя в ролята на режисьор, макар повечето хора да не се досещаха, че
това е постановка на прочутия Макс Пауърс. Том и Елинор изпълниха
ролите си, макар че в някакъв момент Том ужасно се смути, защото не
откри пръстена, а после се обърка още повече, търсейки ръката на
Елинор, наместо да го поднесе на Стив. Скоро всичко си дойде на
мястото и Том успя да се оттегли, за да обмисли на спокойствие
евентуалните възможности за самоубийство.

Булката и младоженецът се целунаха тъкмо когато влакът спря в
Ла Хунта. Джули вдигна нагоре юмрук и извика:

„Да!“
В ясни дни връх Пайк се виждаше от гарата, но сега облаците

изцяло скриваха скалната грамада. Херик Хигинс седеше все така
кротко в своя ъгъл и наблюдаваше злокобното небе. Дори церемонията
не бе успяла да го разсее.

От влака започнаха да хвърлят шепи ориз, със същото им
отвърнаха и служители от гарата, а белите зрънца бързо изчезваха в
снежната вихрушка.
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В Ла Хунта към „Чийф“ бе закачен трети дизелов локомотив, за
да подпомогне преодоляването на прохода. Влакът потегли, а тълпата
на перона избухна в овации, съзряла табелата „Младоженци“ на
последния вагон и потракващата гирлянда консервени кутии зад нея.
Завидно начало за всеки брачен съюз.

И тогава започна истинското празненство във влака, получило
мощен тласък от огромното угощение, също финансирано от Макс.
Докато хората се тъпчеха, официално упълномощеният фотограф се
зае със снимките. Роксан се появи в ярък тоалет, който определено се
различаваше от униформите на „Амтрак“. След нея се точеха
момчетата от хора на Ел Ей, също в официални костюмчета. Тълпата
притихна, музикантите се приготвиха, Роксан и момчетата запяха.
Последва грандиозно и в същото време прекрасно задушевно
изпълнение. Отначало Роксан поде класически песни, дойде ред и на
блус, хип-хоп и на прочути откъси от песни на Нат Кинг Коул и
Синатра. Тя призова Стив и Джули да не забравят един за друг с
„Мисли… мисли“, а после с цяло гърло запя „Верига от глупци“ като
ненадминатата Арета Франклин, дори се осмели да подхване и
„Уважение“, коронния номер на кралицата на соула. Завладяна от
неповторимото изживяване, публиката стана на крака, всички в хор се
запровикваха У-В-А-Ж-Е-Н-И-Е. Мощният глас на Роксан ечеше и тя
се носеше из салона със сложна танцова стъпка, невероятно грациозна
и лека въпреки огромните си размери. Пот се лееше по лицето и шията
й, а тя като в божествен транс повтаряше „Амин“.

Макс й се радваше и се усмихваше. Когато Роксан го погледна,
той тържествено скъса своя сценарий и затанцува с нея. Скоро всички
ги последваха. В „Капитъл Лимитед“ подобна гледка може и да бе
позната, но на борда на „Саутуест Чийф“ се случваше за пръв път.

Лелия затегли Том към импровизирания дансинг, но той успя да
се измъкне с извинението, че му е зле, което не беше далеч от
истината. Беше прекарал много тежка нощ, през по-голямата част от
която се бе задържал в общата баня, за да изхвърли повечето от
алкохола, който бе изпил. Нещастната изоставена Лелия се огледа и в
полезрението й попадна Кристобал, който прибираше видеокамерата.

— Един танц? — попита тя красивия младеж. Кристобал вдигна
глава и облещи очи, съзрял великолепната фигура в супер моден
тоалет. — Работите за мистър Пауърс, нали? — Кристобал кимна
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безмълвно. — Аз съм Лелия Гибсън. — Очите на младежа се
ококориха още повече.

— Лелия Гибсън, гласът на Къпи, бобъра вълшебник — избълва
той.

— Ами да — сепна се Лелия. — Гледали ли сте някое филмче?
— Дали съм гледал някое? Та това ми беше любимото предаване,

когато бях малък. Братчето ми още го гледа. Всичките ми племеннички
и племенници не признават друг сериал. Вие сте невероятна. Видях ви
снощи на партито при мистър Пауърс, но така и не чух името. Пък и
познавам само гласа ви.

Лелия изглеждаше объркана.
— Гледали сте го като малък? Май доста съм се задържала в тая

програма, а?
Кристобал захвърли всички превземки и задръжки, наложени от

професионалния етикет, толкова силно бе смайването му.
— Катеричката Саси и Фреди Креслото и Пити Маринования

морков, всички те са класика. Плаках на онзи епизод, когато Пити
попадна във водосточната тръба и си загуби окраската. Колко
прочувствено говорехте в онази трагична сцена. Седмици наред не
успях да се съвзема. Вижте, нека не ви прозвучи пресилено, но просто
не мога да повярвам, че пътувате с нас. Мога ли да помоля за
автограф? У дома просто няма да повярват. Братчето ми направо ще се
побърка от радост.

— Разбира се, че ще ви дам автограф…
— Къде ми отиде възпитанието? Аз съм Кристобал Адамс. —

Той протегна ръка и така въодушевено разтърси десницата й, че едва
не изтръгна изящната Лелия от невероятно скъпите изрязани обувки на
осемсантиметрови токове.

— Чуй ме, Кристобал, ще сложа автографа си където пожелаеш,
стига да танцуваш с мен.

Изуменият младеж направи дълбок поклон и двамата се впуснаха
в танц.

Докато всеобщото внимание бе приковано към венчавката и
последвалото празненство, близо двайсет купета бяха ограбени и оттам
изчезнаха часовници, пръстени, гривни и дори елегантните обувки на
Макс с марката „Бруно Мали“. Крадецът отново успя да се измъкне
незабелязано, макар че в коридора се мотаеше някакъв силует, навярно
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на подозрителен спътник. Все пак никой не вдигна тревога и крадецът
побърза да се слее с шумната компания. Чантата с плячката се изду до
пръсване, а до пристигането в Ел Ей имаше още цял ден.

През нощта бурята стигна границата между Колорадо и Ню
Мексико. Приковани от високото атмосферно налягане, облаците бяха
тъй натежали от влага, че предстоеше нещо неизбежно; и то се случи
около три часа сутринта, когато „Чийф“ все още бе на осем часа от
крайната си цел. Датчиците, пригодени да измерват снеговалежа, се
препълниха за по-малко от час; невероятно здравите инструменти,
предназначени да отчитат скоростта на вятъра, бяха повалени за
трийсет минути. Всички самолети на гражданската авиация получиха
указания да направят широк обход, всички ски курорти в областта бяха
затворени.

Проходът Ратон бе устоял вече на пет зимни бури, а натрупаният
по планините сняг се задържаше единствено поради ниските
температури и тежестта на снежната покривка. Когато бурята най-
сетне се разрази, се случиха две неща: температурите се повишиха с
няколко градуса, а пресният сняг бе толкова тежък и се сипеше тъй
бързо, че дори не се слягаше, а се плъзгаше под напора на всеки
следващ навей. Ето как за много кратко се натрупа огромна маса.
Някъде към седем пълното заснежаване бе изгладило релефа. В девет и
половина бурята внезапно утихна и метеоролозите предрекоха, че
ураганът е загубил мощ и бързо ще се раздроби с очакваната промяна
на ветровете, които щяха да го насочат на север и изток.

По време на един внезапен порой някой изразил пред Марк Твен
надежда, че дъждът ще спре, на което писателят отвърнал, че
изгледите били добри, понеже досега винаги бил спирал. Отбелязал
също, че времето, общо взето, проявява сговорчивост. Ако не ти
харесва какво е в момента, само се налага да изчакаш да се промени.
Твен никога не се доверявал на прогнозите, без съмнение достигнал до
разумното заключение, че науката за предсказване замисленото от
майката Природа в най-добрия случай е жалко, а в най-лошия —
глупашко занимание.

Е, някои неща не се бяха променили. При всичките си спътници,
свръхмощни доплерови радари и други модерни устройства
метеоролозите, проследяващи въпросната буря, сториха онова, което
често се случва със събратята им: просто сбъркаха. Снежната буря бе
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спряла само за кратка почивка. А сега милиони тонове влага от Тихия
океан и ураганни ветрове бяха обединили усилията си, за да оставят
следа в историята.
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Повечето гости се бяха разпръснали, но Макс и Мисти,
Кристобал, Лелия и Херик Хигинс се задържаха в салона. Том и
Елинор си бяха тръгнали поотделно веднага след края на изпълнението
на Роксан и оттогава никой не ги беше виждал. Самата певица бе
тръгнала на обиколка, а и да се погрижи момчетата от хора да си
отпочинат, след като здравата се бяха потрудили. Младоженците Стив
и Джули получиха едно от свободните двойни купета в първа класа —
луксозно начало на медения им месец.

„Чийф“ отдавна бе отминал Тринидад, Колорадо, и се беше
устремил към прохода Ратон. Всички се залепиха за прозорците, когато
влакът започна изкачването. С нарастването на стръмнината и грохота
на трите двигателя сред пътниците се прокрадна смут. На всеки завой
се виждаха огромни преспи, които снегоринът, прикачен пред първия
локомотив, отмяташе встрани. Цяло чудо би било, ако машинистът
можеше да види накъде се движат през тази гъста пелена.

— Какво ще стане, ако някой от вагоните се откачи? — попита
Кристобал. — В пропастта ли ще падне?

— Не — отвърна Хигинс. — Задейства се автоматична спирачна
система и вагонът спира. С годините техниката напредна и във
влаковете. — И той посочи навън. — Най-високата точка, до която ще
се изкачим, е на 2300 метра.

— Височко ми се вижда.
— И все пак в тази страна това не е най-високата точка, през

която минава железопътна линия. Първенството се пада на едно място
малко след Денвър, откъдето минава „Калифорнийски зефир“.
Височината е малко повече от 2800 метра. В Южна Америка…
забравил съм точно в коя страна… има прокарана линия на такава
голяма височина, че се налага да раздават кислородни маски на
пътниците. Ние ще се пъхнем в тунела, който минава под прохода на
около седем-осемстотин метра. От него излизаме в Ню Мексико и се
спускаме по източния склон на планината Сангре де Кристо към Ратон.
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Ратон е разположен на около 2030 метра, което си е цели 6666 фута, но
и поради стръмното спускане разстоянието до гарата не е голямо.

Ужасена, Мисти сграбчи ръката на Макс.
— Правилно ли чух, 6666 фута?
Хигинс погледна над ръба на чашата с кафе.
— Да, госпожо.
— Сигурен ли сте? Точно толкова ли е?
— Струва ми се, да, госпожо. Доколкото знам, измерванията са

съвсем точни.
— О, господи!
— Какво те безпокои, мила? — попита Макс.
— Нима не разбираш, та това са четири шестици. Няма по-

страшно съвпадение, това е по-лошо и от тройна шестица.
— Права си — кимна Макс с пребледняло лице, — знакът на

дявола плюс още една шестица. Възможно най-лошата карма.
— Това действително ли е проблем? — попита изнервеният

Кристобал.
— Като професионалистка ще ти кажа, че по-зле няма накъде —

натърти Мисти. — Можем ли да спрем влака?
— Няма ли някъде внезапна спирачка като по филмите? —

попита Лелия. Тя седеше до Кристобал и тревожно стискаше ръката му
при всяко вълнение.

— О, не. Такива вече не се поставят във вагоните — рече
Хигинс. — Хайде, успокойте се, всичко ще бъде наред. „Чийф“ минава
този маршрут по два пъти на ден, веднъж на изток, веднъж на запад. —
Той си погледна часовника. — Много скоро ще влезем в тунела.

— Вътре тъмно ли е? — поиска да знае Кристобал.
— В повечето тунели е тъмно, синко — кротко отвърна Хигинс.

— Но ние няма да се бавим. Докато се усетим, ще бъдем на път за
Ратон и Ню Мексико.

 
 
Том погледна диамантения пръстен в ръката си. Беше

принадлежал на майка му, а откакто тя почина, той го носеше със себе
си навсякъде. Всъщност без малко да сбърка и тъкмо този пръстен да
поднесе на Стив. Тази грешка на свой ред го бе накарала да се насочи
към Елинор със златната халка, наместо да я поднесе на Стив, който да
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я сложи на пръста на Джули. Сега пусна пръстена в джоба си, погледна
се в огледалото, приглади косата си, понагласи връзката, предоставена
от Кристобал за сватбената церемония, пое дълбоко дъх и за стотен
път си каза, че прави каквото трябва.

Няколко минути по-късно почука на вратата на Елинор. Тя
отмести завесата, погледна го през стъклото, а после се чу щракване на
ключалка. Той почука отново.

— Ели, трябва да ти кажа нещо, не търпи отлагане.
— Махай се!
— Трябва да те попитам нещо важно.
Тя дръпна вратата така рязко, че плоскостта застърга в металните

релси.
— Мислех, че съм се изразила достатъчно ясно!
Том пъхна ръка в джоба си, за да вземе пръстена, и разтреперан

понечи да падне на колене.
 
 
Изведнъж влакът потъна в мрак — бе влязъл в тунела и

събитията се занизаха с ужасяваща бързина. Огромната снежна маса
по южното било на планината точно над железопътната линия се
откъсна под неистовия напор на безмилостните ветрове и тоновете
пресен сняг. По официални данни лавината бе започнала в 11:15
планинско време и се бе спуснала по склона с огромна скорост; ако се
разтопеше, тази снежна маса би стигнала да напълни средно голямо, и
то дълбоко езеро. Лавината удари страничните заграждения, издигнати
именно с цел да предпазват линията. Ударът бе нанесен с такава сила,
че не само огъна стоманената ограда, но я изтръгна от страничните
подпори и я понесе надолу.

Този сблъсък автоматично изпрати сигнал за тревога до
диспечерския пункт на „Амтрак“, откъдето на свой ред мигновено
предадоха новината на машиниста на „Саутуест Чийф“ и му наредиха
да спре и да изчака нови указания.

„Чийф“ тъкмо напускаше тунела под прохода Ратон, когато се
получи сигналът, и машинистът включи спирачките с наложената от
сериозността на положението бързина. Всъщност предупреждението
от „Амтрак“ бе ненужно, защото човекът с очите си видя страховитата
драма, макар тя да се разигра далеч от линията. Толкова мощна бе
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приливната вълна от сняг и камъни, че плъзна във всички посоки и
един от ръкавите се устреми право към влака с такава смъртоносна
решителност, че машинистът, който от четиринайсет години пътуваше
по този маршрут, побърза шепнешком да се сбогува със съпругата и
децата си. Какво ли не бе видял той, ала нищо не можеше да се сравни
с урагана, който заплашваше да ги затрупа. Затвори очи, защото
пълното унищожение на композицията и скорошната смърт на всички
хора му се струваха неизбежни.

При рязкото спиране на влака всички усетиха, че става нещо
нередно. В следващия момент сякаш ги залюля земетресение. За
щастие не можеха да видят онова, на което машинистът бе станал
свидетел, ала чуха усилващия се грохот, който някои попрепатили
пътници мигом разпознаха.

— Лавина! — провикна се Том и погледна навън.
— О, господи — отрони пребледняла Елинор.
Том дръпна дюшека от леглото, сграбчи Елинор, блъсна я на пода

и я покри с него, а после сам се хвърли отгоре. Влакът продължаваше
да се тресе, звукът от откъртването на снежните блокове заплашваше
да ги оглуши.

В салона всички се бяха изпокрили под масите. Неколцина
драскаха върху салфетки последното си завещание, други сричаха
отдавна забравени молитви. Макс и Мисти се вкопчиха един в друг,
Кристобал обгърна с дългите си ръце Лелия, решен да я предпази.

Хигинс също бе потърсил убежище под една от масите, но не
преставаше да се взира навън, макар най-ужасяващите му страхове да
се бяха превърнали в жестока реалност.

Като по чудо устремената снежна грамада спря, преди да избута
влака от релсите. Но когато машинистът най-сетне отвори очи, пред
него се извисяваше плътна стена от сняг.

Той успя да докладва в централата на „Амтрак“, откъдето го
предупредиха, че втора лавина от другата страна на тунела също е
помела преградите. Минута да беше закъснял или подранил, „Чийф“
щеше да бъде запратен в урвата, а пътници и екипаж щяха да се
простят с тревогите си за наближаващия празник. Голям късмет
наистина, добави гласът от „Амтрак“, макар че машинистът виждаше с
очите си какво става. В същото време „Чийф“ бе заклещен от две
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страни, пътят му бе отрязан и в двете посоки, а бурята очевидно едва
започваше.

Метеоролозите разпратиха своевременна прогноза, този път
точна, за разлика от преди. В района се бе разразила зимна буря,
каквато не бе имало повече от трийсет години. Предишната бе отнела
живота на шестстотин души, а мнозина бяха умрели от глад, напълно
откъснати от цивилизацията. Бяха жители на отдалечени, трудно
достижими места, точно като това, в което „Чийф“ бе заседнал
безпомощно.

Хигинс погледна небето, където се извиха мощни ветрове и
заблъскаха влака с такава ярост, че го залюляха. През целия си
железничарски стаж никога не бе изпадал в подобно положение. През
прозорците отляво се виждаше колко дълбока е пропастта. Снегът
продължаваше да се сипе, тъй че не беше изключено да падне и друга
лавина. А тя като нищо щеше да помете „Саутуест Чийф“.
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Час по-късно Роксан направи официално съобщение по уредбата.
Тя описа случилото се и предприетите мерки за спасяването на
приклещения влак. Очевидно не можело да се направи много. Планини
от сняг бяха препречили и пътя към Ел Ей, и обратния път към Чикаго.
„Чийф“ се намираше в центъра на снежна буря, връхлетяла върху
целия район, тъй че засега всички трябваше да се постараят да запазят
спокойствие и да не напускат купетата си. Не беше лесно да се
изпълни тази инструкция, защото коридорите бяха задръстени от
разтревожени пътници, които настояваха да чуят подробности.

Херик Хигинс отиде да поговори с машиниста и се върна още
по-угрижен. Том и Елинор се присъединиха към Мисти и Макс в
салона, където ту се взираха през прозореца към плътната бяла пелена,
трепвайки уплашено при всеки нов напор на вятъра, който се удряше
във влака, ту се осмеляваха да надникнат наляво към шейсетметровата
пропаст. Лелия дискретно се бе оттеглила в купето си със своята
новооткрита сродна душа.

— Случи се неизбежното — прошепна Мисти. — Четири
шестици, знаех си аз.

— Имам дълъг опит — обади се Хигинс — и трябва да ви кажа,
че такова нещо не съм виждал никога досега. Пътуването с влак е най-
сигурният начин за придвижване, според статистиката далеч по-
безопасен от самолетите.

— Възможно ли е да падне и друга лавина и да помете влака? —
попита Мисти.

— Говорим за майката Природа, тъй че всичко е възможно, но
според мен след първите две лавини по върховете не е останал много
сняг.

— И какво сега? — обади се Том. — Как ще стигнат до нас? Едва
ли можем да чакаме до пролетта.

— Не можем наистина. Но и на спасителите няма да им е лесно.
Компанията за превоз на товари, която е собственик на линията, е
надеждна, разполага с немалки ресурси, но при толкова много сняг,
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струпан върху релсите в тая виелица, не могат да направят много.
Намираме се в твърде ограничено пространство и няма място за
маневри. Дори малък самолет или хеликоптер няма къде да кацне,
поне докато бурята не се укроти.

— Голяма утеха, няма що — рече Макс.
При тях влезе Роксан с изнемощял вид. През последния час бе

успокоявала пътниците, беше утешавала момчетата от хора и се бе
погрижила всички да се почувстват максимално удобно. Най-сетне
приседна да си отдъхне.

— На всичкото отгоре излиза, че онзи мошеник от „Кап“ се е
качил и тук. Няколко души се оплакаха, че са им откраднати вещи.

— Направо не е за вярване — поклати глава Макс. Двамата с
Мисти се спогледаха.

— Хубавото е — опита се да ги ободри Хигинс, — че в Ла Хунта
прикачихме трети локомотив, тъй че поне разполагаме с допълнителна
мощност.

Роксан кимна в потвърждение на думите му.
— Какво точно му е хубавото? — попита Макс.
— Електричеството за осветлението, отоплението и така нататък

идва от генераторите в локомотивите… генератори, захранвани от
дизелови двигатели. Нарича се затворена енергийна верига.

— Значи като ни свърши горивото, ще ни свърши и токът —
заключи Том.

— Точно така. Но при наличието на допълнителен локомотив ще
разполагаме с повече време.

— Колко повече? — попита Макс.
— Трудно е да се каже. В Канзас направихме допълнително

зареждане, а следващото е предвидено за Албъкърки, на около
четиристотин и двайсет километра оттук.

— Доста гориво е отишло за изкачването, тъй че резервоарите са
се поизпразнили — продължи разсъжденията си Том. — Следователно
с наличното гориво ще изкараме няколко часа, така ли?

— Машинистът прави всичко възможно, за да го пести.
— Не можем ли да сместим пътниците в няколко вагона и да

изключим част от електричеството? — предложи Макс.
— Не, системата не допуска такъв вариант. Машините

произвеждат мощност, все едно захранват цял хотел, тъй че се разходва
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едно и също гориво, независимо дали се отопляват три вагона или
десет. С колегата се спряхме на друга възможност. И сега той редува
трите локомотива, като ту един, ту друг генерира електричество, което
е обичайна процедура, когато влакът не се движи. По този начин
изравнява горивото в резервоарите, а и го пести, защото при онези,
които са включени на празен ход, разходът на гориво е минимален.

— Защо просто не изключим някой от локомотивите? — попита
Елинор.

— Ще отиде твърде много гориво за повторното запалване —
отвърна Роксан.

— Има и друг проблем — заговори отново Хигинс, — влаковете
нямат антифриз в охладителната система, защото е нужно твърде
голямо количество вода. Локомотивите трябва да работят на празен
ход, за да не замръзнат тръбите. В студено време, щом се прекъсне
затворената верига и температурата падне, за по-малко от час тръбите
ще замръзнат. И тогава няма да има вода нито за готвене, нито за
пиене, нито за хигиенни нужди.

— Радвам се поне, че взехме повечко храна в Канзас Сити —
обади се Роксан. — Веднага ще се заема с разпределянето, защото
никой няма представа колко дълго ще останем тук. — Тя се изправи,
готова да тръгне по задачите си. — Ако имам нужда от помощ,
надявам се, мога да разчитам на вас, права ли съм?

Всички кимнаха утвърдително. Тя се усмихна храбро и излезе.
Четири часа по-късно падна мрак. Повечето хора се бяха

пъхнали на топло под одеялата, насаме с мрачни мисли за близкия си
край.

Том се отби при отец Кели и го завари отново над Библията.
— Не е зле да направим една служба във влака, отче, да се

поободрят хората.
— Не вярвам всички да са католици.
Том погледна навън, където снегът се силеше, а и вятърът не бе

утихнал.
— Едва ли има значение в този момент — рече той.
— Боя се, че съм позагубил навик.
— То е като да караш велосипед, просто не се забравя.
Том откри Макс и Мисти, сгушени един до друг в двойното

луксозно купе. Мисти изглеждаше все още потисната, ала Макс бе
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възвърнал бодростта си; дори загубата на обувките „Бруно Мали“ не го
бе сломила.

— Който ги е взел, сигурно се нуждае от тях повече от мен.
— Много великодушно от твоя страна — рече Том.
— Бездруго твърде много вещи съм натрупал. Едно ще ти кажа,

при всичко, което преживяхме, от това ще излезе страхотен филм…
стига да оцелея, за да го заснема.

— Макс! — скара му се Мисти.
— Винаги съм си представял, че ще напусна тоя свят с гръм и

трясък, макар че за влак не се бях сещал.
— Благодаря ти, Макс, много ме окуражаваш.
— Стига, Мисти, каквото ти е писано, това ще се случи. Я по-

добре опитай се да предскажеш какво ни чака. Какво показват картите?
— Не сега, Макс.
— Нима твърдиш, че някакво нищожно премеждие ще те накара

да загърбиш онова, в което вярваш? Много ти била слаба вярата.
Мисти въздъхна, извади картите таро, размеси ги и започна да ги

вади една по една. Отначало изглеждаше напълно безучастна, току
поглеждаше тревожно през прозореца при всеки напор на вятъра. С
всяка нова карта обаче тя се вглъбяваше все повече и една дълбока
бръчка проряза челото й.

— Странно — рече накрая.
— Кое? — не се стърпя Том.
— Ясно е, че ще бъдем спасени.
— Хубава новина — зарадва се Макс. — И как ще стане това?
— Ще се появи нещо на шест крака, ето как.
— На шест крака? — недоверчиво повтори Том.
— Станаха пет шестици. Това не е ли още по-лошо и от

четирите? — поиска да разбере Макс.
— Не, картите показват шест крака и спасение. Аз лично нямам

нищо против — заяви Мисти.
Макс се изправи и отиде до барчето в ъгъла.
— Е, докато чакаме спасение от тия шест крака, ще се подкрепя с

един бърбън. Ти ще пиеш ли с нас, Том?
— Може би по-късно. Имам по-важна работа.
— Каква например?
— Да открия нещо на шест крака, ето какво.
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Новината за изпадналия в беда влак достигна всички национални
и международни новинарски агенции и светът затаи дъх в очакване. За
беда въпреки готовността на хора и машини от цялата страна да се
притекат на помощ, враждебната природа имаше други планове. В това
бурно време никакъв самолет не можеше да излети, а дори да успееше
да се вдигне във въздуха, нямаше къде да кацне. Хеликоптерите също
бяха безпомощни. Не оставаше нищо друго, освен да се изчака времето
да се проясни. Все пак влакът още разполагаше с гориво, отопление и
запаси от храна, тъй че положението, макар и сериозно, засега не
застрашаваше живота на хората и не налагаше спешни мерки.
Заръчаха им да запазят спокойствие, рано или късно щели да ги спасят.

В главното управление на „Амтрак“ обаче подготовката за
спасителна акция бе в пълен ход. Събитията се развиваха с невероятна
бързина. Осъществиха връзка с компанията за товарни превози,
собственик на линията, по която бе заседнал „Чийф“, и обединиха
усилия за изработването на стратегия, която да се осъществи, щом
времето утихне.

Из цялата страна бяха разпратени призиви за доставка на
оборудване и специалисти, необходими за разчистването на релсите. В
„Амтрак“ не очакваха особен отклик поради наближаващите коледни
празници и все пак някой се сети в разпратеното съобщение да вмъкне
информацията, че Роксан Джордан и наскоро „пенсионираният“ Херик
Хигинс се намират в „Чийф“. В разстояние на няколко часа хиляди
хора се обадиха по телефона, захвърчаха писма по електронната поща
от служители по влаковете от цялата страна, които доброволно
предлагаха услугите си и бяха готови да пожертват празника си, само и
само да помогнат.

„Амтрак“ вече разполагаше с нужните хора, а скоро се очакваше
и оборудването. В същото време никой не бе в състояние да повлияе на
времето, което сякаш все повече се влошаваше.
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Мракът отвън се сгъстяваше, чуваха се единствено вятърът и
хрущенето на снега по покрива на влака и по прозорците. На никого не
бе лесно да запази спокойствие. При всяко проскърцване наместо
сладки феи и червенобузест дебеланко в шейна хората си представяха
жестоката среща със смъртта.

Към намаляващото гориво и запасите от храни се добави и друг
проблем, който поне засега оставаше незабелязан от пътниците, но не
и от служителите. Ставаше въпрос за нарастването на снега по
покрива. Тежестта създаваше огромно напрежение и макар вагоните да
бяха здрави, имаше си граница на издръжливост, която скоро щеше да
бъде премината. Вятърът донякъде помагаше, защото непрестанно
отвяваше трупащия се сняг. И въпреки това валежът не преставаше,
трупаха се все нови и нови снежни маси.

Повечето пътници предпочетоха да не вечерят в ресторанта,
останаха в купетата си и хапнаха колкото да залъжат глада. Или пък
изобщо се отказаха от храна и не откъсваха поглед от прозорците. Това
ограничи разхода на оскъдните запаси, но в някакъв момент всички
щяха да огладнеят, а „Чийф“ можеше да ги изхрани ден, най-много два.
Роксан бе изпратила няколко мъже да проверят дали под вагоните няма
замръзнали тръби. Засега всичко било наред, докладваха те. Преди да
излязат, здравата се бяха навлекли и макар да се върнаха много скоро,
целите бяха покрити със сняг и трепереха неудържимо.

Проблемът с горивото все повече се задълбочаваше. Докато Том
и Елинор вечеряха в ресторанта, Хигинс се опита да им обясни
ситуацията.

— Свърши ли горивото, безброй проблеми ще се задълбочат.
Водата ще замръзне, тръбите ще започнат да се пукат, отоплението ще
спре.

— И тогава, дори спасителните екипи да успеят да се доберат до
нас, как ще тръгне влакът? Единствено военните самолети могат да се
зареждат във въздуха — каза Том.
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— Ще прикачат локомотиви с пълни резервоари и ще изтеглят
„Чийф“. Макар че, както каза, най-напред трябва да стигнат до нас.
Нали ходих до първия локомотив, видях колко сняг се е натрупал по
релсите. Положението никак не е розово. Доста време ще отнеме да се
почисти пътят.

— Значи вместо да чакаме да ни спасяват, ние трябва да намерим
начин да се свържем с външния свят.

— В каква посока? — попита Елинор. — Огледай се, Том. Около
нас е само пустош.

— Някакви предложения, Херик? Ти сигурно най-добре
познаваш маршрутите на „Амтрак“.

— Всъщност — замислено отвърна Хигинс — междущатска
магистрала номер двайсет и пет върви успоредно на прохода между
Ратон и Тринидад, а оттам се насочва на север към Денвър.

— Магистрала, никак не е зле — зарадва се Том. — Остава да
намерим кола, която да ни вземе, за да намерим помощ.

— Само че магистралата е затворена заради бурята.
— Тази възможност отпада. Нещо друго?
Старият железничар отново се замисли, но накрая поклати глава.
— Не, не вярвам да стане.
— Добре де, кажи.
— Не, не, няма как да се получи.
— Херик, в момента съм готов да чуя и най-налудничавата идея.

Току-виж, ни свършила работа.
Хигинс сви рамене и се приведе напред.
— Наблизо има един курорт, високо в планината. През зимата

привлича скиори, а през лятото го превръщат в нещо като ранчо.
„Динго“ се казва. Отворен е само от няколко години, но е строен на
голяма площ, добре е оборудван, разполага с многоброен персонал.
Няколко пъти съм ходил там със синовете ми и техните семейства,
познавам и собствениците, двама пришълци от Австралия, които
натрупали пари на Уолстрийт, а после тръгнали на запад да търсят
нещо по-интересно. Проблемът е, че трябва да се прекоси доста труден
участък и човек лесно ще се обърка. Пътят дотам минава през прохода,
около четири часа бърз ход. Биха се справили само тренирани хора, и
то при хубаво време. Но сега подобен преход ми се струва невъзможен.

— Не и ако имаш ски — рече Том с блеснал поглед.
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— Носиш си ски? — учуди се Хигинс.
— Нали се бях приготвил да празнувам Коледа в Тахо.

Разполагам с пълна екипировка: ботуши, ръкавици, сигнални ракети,
компас, каска с фенерче.

— Теренът е труднопроходим, Том.
— Карал съм ски къде ли не, Херик, при всякакви условия. От

теб искам само да ме ориентираш за посоката и да си спомниш какво
друго е характерно за терена.

— Наистина ли смяташ, че ще успееш?
— Мога да обещая да направя всичко възможно. Пък и какво ще

загубим?
— Какво ще кажеш за собствения си живот? — попита Елинор.
— Е, животът си е мой, нали? Не вярвам някой да вземе да

скърби.
Елинор се изправи и излезе, без да каже дума.
Хигинс събра набързо машиниста, Роксан и началник-влака в

ресторанта, за да обсъдят предложението на Том. А то никак не
допадна поне на двама от групата.

— Той е клиент на нашата компания — рече началник-влакът. —
Не че не оценявам предложението, Том, но ако те сполети беда,
отговорността пада изцяло върху мен. Не мога да те пусна. Налага се
да проявим търпение, не може да не изпратят помощ.

— Можеш ли да се свържеш с централата на „Амтрак“ по
телефона? Или пък да се обадим в курорта и от „Динго“ да пратят
някого — разсъждаваше вече на глас Хигинс.

— Бурята прекъсна телефонната връзка. За последен път говорих
с централата преди часове. Оттогава опитваме, но напразно.

— Пробвахме и с всички клетъчни телефони, които открихме във
влака — добави Роксан. — Нито един няма достатъчно силен сигнал.
Не можем да се свържем нито с централата, нито с курорта, нито с
когото и да било друг. Все едно сме се озовали в каменната ера.

— Вижте — не се стърпя Том, — нямам намерение да седя тук и
да чакам снегът да ни затрупа. Ще подпиша каквото искате, за да ви
освободя от отговорност в случай, че нещо лошо ме сполети.
Подписвал съм такива документи като репортер отвъд океана. Аз съм
голямо момче, свикнал съм да се грижа за себе си.
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— Не става дума дали ще ни обвинят, Том — рече Роксан. —
Просто не искаме да се излагаш на опасност, миличък. В момента
навън едва ли е много приятно за разходка.

— И при много по-лоши условия съм го правил, Роксан,
повярвай ми. — Той изгледа поотделно всеки един от тях. — Нека да
опитам. Само за това ви моля. Ако се окаже непроходимо, ще се върна,
и толкова.

Служителите се спогледаха и накрая началник-влакът и
машинистът кимнаха в знак на съгласие.

Том отиде с Роксан да си вземе ските и екипа. Върна се в купето
си, за да се приготви, и в някакъв момент усети, че не е сам.

— Стягам си багажа и тръгвам — тихо рече той.
— Виждам — отвърна Елинор, без да помръдне.
— Искаш ли нещо? В момента съм зает, както виждаш.
— Искам да се откажеш.
— Добре, не казвай нищо повече. Вече съм решил.
— Сигурно си въобразяваш, че ще спасиш влака и всички в него.
Том рязко я погледна.
— Да, такъв е моят план. Не е нужно да ми благодариш, задето

се правя на герой.
Тя прекрачи прага и приседна на седалката.
— Не смяташ ли, че това всъщност е един вид бягство?
— Каня се да изляза в тая виелица и да докарам помощ с риск за

живота си, а ти ме наричаш страхливец. Много съм ти признателен.
Елинор не трепна от иронията в думите му.
— Наистина ли искаш да знаеш защо си тръгнах тогава от Тел

Авив? Може би трябва да чуеш причината, след като съществува
вероятност да не се върнеш.

Той я изгледа продължително и накрая също седна.
— Трябва да ти кажа, че не по-зле от мен умееш да улучваш

лошите моменти, но щом си решила, давай.
Миг-два Елинор се постара да се овладее и после каза:
— Ти си самотник, Том, просто защото така ти харесва.

Отговаряш единствено за себе си, за никой друг.
Той понечи да избухне, но погледът й го накара да замълчи.
— Години чакам да ти кажа това, сега е настъпил моментът, тъй

че ще ме изслушаш. — Тя направи кратка пауза, после продължи: —
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Обичах те, Том, обичах те с цялото си сърце. За мен ти беше единствен
на земята.

— „Беше“, значи минало време.
— Даваш ли си сметка, че докато бяхме заедно, веднъж те

отвлякоха, а на три пъти едва не те убиха? Непрестанно поемаше
безумни рискове заради поредния сензационен репортаж, никога не
помисли какво преживявам аз. Всеки път, когато излезеше през
вратата, не знаех дали ще се върнеш. Нима не забеляза, че все по-
малко време отделях на собствената си работа и все повече се
тревожех? Исках просто да си отида у дома. Исках да се спрем някъде,
просто да бъдем заедно. Не исках да се кача на поредния самолет. Не
исках да те гледам как тръгваш на поредната задача и да се питам дали
ще те видя отново. След толкова години скитане по света мечтаех за
бяла оградка, градина в задния двор и съпруг, който излиза в девет и се
прибира в пет. Само че ти така и не ми предложи. Скитането бе по-
важно за теб от мен самата.

— Ти ми постави ултиматум, Ели. Очакваше за няколко минути
да взема решение, което би променило целия ми живот.

— Не, Том. От години повтарях една и съща молба, само че ти не
искаше да ме чуеш. Онази сутрин, когато се прибрах и ти казах, че
искам да си отида, това не беше приумица. Седмици наред събирах
кураж. Излязох да се поразходя и най-сетне събрах смелост. Е,
получих отговор на молбата си.

Тя се изправи, готова да си тръгне.
— А сега можеш да си сложиш ските и да се опиташ да спасиш

влака. Напред към поредното приключение, и то съвсем сам. Надявам
се да се върнеш жив и здрав, а също така и да напишеш страхотен
разказ за преживяното. Но не смятам, че го правиш за някой друг,
освен за себе си.

Том я изпрати с поглед, неволно пъхнал ръка в джоба си, където
бе оставил пръстена.
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На закуска ресторантът беше пълен с изгладнели пътници, а
Роксан тревожно следеше как продуктите в кухнята бързо се стопяват.
Храната в салона бе изразходвана предишната вечер и хората вече се
изнервяха, което й създаваше много работа, тъй като трябваше да
потушава всяко избухване, прибягвайки до невероятното си
добродушие и дипломатичност. Тъй като във влака имаше и няколко
бебета, пелените и млякото също намаляваха застрашително, а плачът
огласяше всички вагони и допълнително изнервяше обстановката.

Отец Кели най-сетне събра кураж и повика желаещите да се
помолят. Дойдоха хора с различно вероизповедание и религия, дори
няколко привърженици на агностицизма, които просто търсеха утеха.
Свещеникът наистина бе позабравил навиците си и на няколко пъти
сбърка, ала бе толкова искрен в усилията си, че хората му благодариха,
задето е повдигнал духа им.

На Агнес Джоу, която му помагаше по време на службата, той
довери, че от години не се е чувствал толкова добре и е готов дори да
се замисли за връщане към професията.

Хигинс често съветваше екипажа как най-добре да пести гориво
и енергия, а междувременно излизаше навън в бурята, за да провери
лично дали няма опасност тръбите да замръзнат. Върна се по обяд и
посръбвайки кафе, привлече вниманието на останалите в салона с
истории за Дивия запад, в които присъстваха Джеси и Франк Джеймс,
Били Хлапето и други разбойници. Не само децата, но и възрастните
го слушаха с широко отворени очи. Херик разказа и за легендарния
герой на „Пулман“, носача Джон Блеър, който съвсем сам успял да
спаси цял влак пътници от горски пожар в Минесота някъде в края на
деветнайсети век.

— Положението било повече от отчайващо, защото няма нищо
по-страшно от пожара. Ако трябва да избирам между пожар и сняг —
рече той, като посочи навън, — без колебание ще избера снега.
Колкото и невероятно да ви звучи, в този смисъл извадихме голям
късмет.
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Роксан с усмивка одобри последния довод на Хигинс и доля
чашата му с кафе.

От доста време Агнес Джоу не отделяше очи от стъклото. Роксан
я попита какво интересно има навън и се наложи да присвие очи
заради гъстата снежна пелена.

— Бъдни вечер е — рече Агнес Джоу.
— Точно така, миличка — кимна Роксан, — което си е право,

право е.
Скоро към тях се присъедини и Елинор. Тя също погледна навън,

привлечена от обзелото ги любопитство. Двама дебело облечени мъже
влачеха към влака нещо тежко и увито с брезент.

— Какво става? — попита Елинор.
— Ще видиш — отвърна Роксан.
Първият от мъжете застана на горното стъпало и в него тя

разпозна Бари, стюарда на спалния вагон. Покривалото падна и
товарът се оказа елхово дърво, доскоро расло на близкия хълм. Мъжете
се бяха опитали да почистят снега, ала ледени късове все още обвиваха
тънкото стъбло. Когато И вторият от двамата влезе вътре, качулката му
падна и Елинор с изненада разпозна Том.

— На Коледа без елха не може, нали тъй? Всъщност идеята беше
на Агнес Джоу.

Сложиха дървото в салона върху набързо пригодена стойка, а
после поканиха децата да го окичат с каквото им хрумне. След около
час малката елхичка представляваше ако не красива, то поне
любопитна гледка, украсена с какво ли не: от фалшиви бижута до
снимки на бейзболисти, събрани от пакетчета дъвки и залепени с
лейкопласт от аптечките върху пластмасови фигурки на герои от
комикси, и една дълга гирлянда, която някаква жена носеше като
подарък за семейството си в Албъкърки. Децата измайсториха голяма
хартиена звезда, облепиха я със станиол и я закрепиха за върха на
елхата, което не беше трудно, защото дървото бе едва метър и двайсет
високо. И въпреки това за пътниците в „Чийф“ елхата бе невероятно
красива при все причудливата си премяна.

С чаша горещо кафе в ръка Том седеше и наблюдаваше как
необикновеното дърво се преобразява.

— Красиво е — рече той като че ли на себе си.
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Елинор, която също съзерцаваше елхата, извърна очи към него и
от вълнение той стисна чашата си още по-силно.

— Поне ще отвлече вниманието на хората от бедата. Прекрасно е
в такъв момент да чуеш детски смях.

— Имаш ли нещо против да седна при теб?
Том посочи празния стол.
— Мислех, че отдавна си тръгнал.
— Е, ако не хората, то намеренията им понякога се променят.
— А твоите в каква насока се промениха?
— Отказах се. Реших да остана. Един за всички, всички за един.
— Не мога да отрека, изненадана съм. Не съм си и представяла,

че моите думи… — Тя не довърши мисълта си.
— Могат да пробият дебелата ми глава? — предположи Том и

вяло се усмихна. — Виж, Ели, просто реших, че по-добре ще направя,
ако остана тук да помогна с каквото мога. Докато се добера до курорта,
ако изобщо се добера, бурята може да е утихнала и кавалерията да е
пристигнала. И да не стане точно така, пак е по-добре да съм тук. —
Погледите им се задържаха един върху друг и ето че Том рязко се
изправи.

— Къде отиваш?
— Трябва да свърша някои неща. Стига съм отлагал.
Няколко минути по-късно Том влезе в купето при Лелия, за да й

съобщи решението си.
— Аз наистина те харесвам и съм привързан към теб, но няма да

се оженим и няма да имаме осем деца. Надявам се, че ме разбираш.
Не личеше да го е разбрала. По лицето й се застинаха сълзи и тя

сграбчи ръката му.
— Нима не съм в състояние да те накарам да размислиш? Човек

би казал, че сме създадени един за друг.
— Аз не те обичам, Лелия — рече Том и поклати глава. —

Сигурен съм, че ако се замислиш, и ти ще разбереш, че не ме обичаш.
— Толкова отдавна се познаваме.
— Удобството не означава любов.
Тя поднесе кърпичката към носа си и произнесе с треперещ глас:
— Не знам, може би си прав.
В този момент от банята излезе Кристобал.
— Кристобал? — изненада се Том.
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— Да не би да прекъснах нещо? — попита младежът.
— Не — отвърна Том, като стрелна с очи подсмърчащата Лелия,

— очевидно натрапникът съм аз.
Лелия примига невинно.
— Той ми помага да преодолея този тежък момент. Освен това

умее да прави и педикюр, и масаж.
— Не се и съмнявам — кимна Том и погледна Кристобал. — Чао,

драги.
Тръгна обратно по коридора с дълго жадувано чувство на

облекчение, освободил се от бремето на Къпи, бобъра вълшебник.
Беше му малко жал за Кристобал, но той беше голямо момче и можеше
сам да се грижи за себе си.

Случи се още нещо невероятно, което ободри и пътниците, и
екипажа. Всички откраднати вещи — както и много от онези,
изчезнали в „Капитъл Лимитед“ — се върнаха при своите
собственици. Никой нищо не бе видял, а и никой не можеше да обясни
как тъй крадецът се е решил на подобен жест. Роксан и отец Кели
просто го обявиха за поредното коледно чудо.

След вечерята, поднесена с червено-бяла гарнитура в чест на
празника, всички получиха покана да се съберат в салона.

Възрастните, последвали децата, с изненада съзряха
импровизираната сцена в единия край на вагона. Макс бе поел ролята
на церемониалмайстор, разпалвайки очакванията на публиката, преди
да посочи към сцената и да се провикне:

— Да не би да ми се е причуло? Какъв е този странен звук?
Всеобщото внимание бе приковано към подиума, където се появи

кукла и едно от децата извика:
— Това е Къпи, бобърът вълшебник.
— Ето го и Пити Маринования морков — провикна се друго

дете.
Към първите двама се присъедини катеричката Саси и Фреди

Креслото и веселбата започна.
Всъщност Лелия и Кристобал движеха куклите. Холивудската

прима винаги си носеше по няколко и често ги подаряваше на децата.
Изпълнението й бе съвършено: ловко променяше тембъра си,
наподобявайки ту елемент от мебелировката, ту морковче, ту някое
горско същество с лекотата на истински професионалист.
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По време на една от кратките паузи Кристобал й прошепна:
— Никога в живота си не съм се чувствал така поласкан. — И

двамата се целунаха, докато в същото време Саси и Къпи блъскаха
глави на сцената, а децата и дори възрастните се превиваха от смях.

 
 
Дядо Коледа пристигна точно по разписание — ролята бе поета

от пълничкия Бари, навлякъл червения костюм от реквизита на
„Чийф“. Тази роля бе толкова популярна, че служителите на „Амтрак“
през цялата година я разиграваха на комар, опитваха се да си я
осигурят с подкуп или с подкрепата на поддръжници, само и само да я
получат. Помощниците на Дядо Коледа — по-точно Том, Елинор, Макс
и Мисти — отвориха торбата с подаръците. Пътниците също дадоха
своето на драго сърце, предоставяйки красиво опаковани кутийки,
предназначени за техните близки. Звънна радостен детски смях и ето
че напрежението като че ли поспадна.

Отец Кели, отново с помощта на Агнес Джоу, поде молитва, а
след това и нещо като коледна служба. Свещеникът, венчал Стив и
Джули, получи покана да се присъедини, но предпочете да остане в
купето си. Стив и Джули се мярнаха само за няколко минути.
Очевидно те нямаше да допуснат дори лавина да помрачи медения им
месец, а нима някой можеше да ги вини?

Хорът на момчетата запя коледни песни с помощта на Роксан и
скоро всички се присъединиха с ентусиазъм. Всеки глас като че ли се
разтапяше от сладост. С напредването на нощта децата взеха да се
прозяват, възрастните ги повеждаха към купетата с пожелание за лека
нощ, доскоро непознатите хора се потупваха по раменете и споделяха
колко им е харесал празникът.

Елинор и Том тръгнаха с Роксан, за да приберат невръстните
хористи. Тъкмо се канеха да си вървят, когато един от малчуганите на
име Оливър повика Роксан.

— Какво има? — попита тя, като приседна до детето. Том и
Елинор също се надвесиха разтревожени.

Оливър гледаше възрастните с разширени от уплаха огромни
очи. Той имаше приказен глас, който омайваше и най-злите сърца.
Обикновено рядко униваше, ала сега нещо го измъчваше.

— Патрик каза, че нямало Господ.
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— Моля? — ахна Роксан. — Ей, Патрик, я ела тук, момче.
Появи се Патрик по раирана пижама и очилца на носа.
Той беше от по-големите, висок, слаб и доста наперен.

Непрекъснато четеше и учението му се удаваше.
Роксан го изгледа строго и сложи ръце на мощния си кръст.
— Я ми обясни сега. Как ти хрумна да изтърсиш това?
Отвсякъде се надигнаха любопитни детски личица. Том и

Елинор се спогледаха.
— Елементарен процес на елиминиране, един вид еволюционен

цикъл. — Патрик понамести очилата си, същински невръстен
преподавател, изправил се пред класа.

— Я пак?
— Отначало ни залъгваха с феята на зъбите. Падне ти зъб,

слагаш го под възглавницата си и на сутринта на негово място
откриваш пари. Повечето деца още на пет откриват, че това си е
залъгалка, макар че аз още от съвсем малък го разбрах.

— Ти си на десет, Патрик — обади се брат му Тони, — а все още
слагаш зъбите си под възглавницата.

— Защото искам да получа парите, Тони, а не защото вярвам на
тая измислица. — Патрик отново се обърна към Роксан. — После идва
ред на Великденския заек, още една заблуда, която се разсейва след
седмата година. А после и Дядо Коледа. Онзи с червения костюм на
празненството например. Не е ли той от влака…

Роксан забеляза, че по-малките вече едва сдържат сълзите си.
— Дай да караме по-накратко, Патрик — прекъсна го тя, — кажи

сега за Господ.
— Ако има бог на доброто, как тъй допусна това да се случи?

Сега трябваше да сме си у дома и да празнуваме Коледа със
семействата си. А ние сме тук, в тая снежна буря, и гледаме как ни
свършва горивото и храната. Ако действително съществува Господ, как
тъй ще си стои със скръстени ръце?

Въпреки самонадеяния му вид Роксан усети, че и той е уплашен
като другите и се надява по-скоро тя да го убеди, че Господ
съществува, отколкото да признае, че е измислица.

Роксан накара Патрик да седне до нея, а Оливър претегли на
скута си.
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— Виж сега, грешката ти идва от това, дето си мислиш, че ни е
сполетяло нещо лошо.

— Е, не е ли? — попита Патрик и отново намести очилата си.
— Не съвсем. Дай да помислим. Да разгледаме фактите. Какво се

случи тая вечер?
— Снегът заваля още по-силно, а храната в кухнята почти се

свърши.
— Друго?
— Празнувахме Бъдни вечер и получихме подаръци — обади се

Оливър. — Това беше хубаво.
— И у дома щеше да се случи същото — не се даваше Патрик.
— Вярно е — рече Роксан, — но близките ви щяха ли да бъдат

уплашени и гладни, щяха ли да се озоват на непознато място сред
непознати хора?

— Ами не — отвърна малкият умник след кратък размисъл.
— А с пътниците се случи точно това, нали? Не им се ще да са

тук, защото домът на всекиго е другаде и всеки иска да се върне при
тези, които обича, при семейството си.

— Точно така — въодушеви се Оливър.
— Това исках да кажа и аз — рече Патрик.
— Не, ако правилно съм запомнила, ти питаше как така може да

има Господ, щом ни е сполетяла беда. А аз те питам, беда ли е да си
сред хора, които не се и познават, примират си от страх и глад и са
готови да се озоват където и да е, само не и тук, а в същото време се
събират, забавляват се и се смеят, и пеят, и раздават подаръците, който
са купили за собственото си семейство, на разни деца, дето за пръв път
ги виждат. — И тя погледна към Том и Елинор. — На вас двамата ви
хареса, нали?

Елинор усмихнато огледа децата.
— Рядко ми е било толкова забавно на Бъдни вечер.
— Имате право донякъде — съгласи се Патрик.
— Може би — добави Том — Господ се е погрижил и вие да се

озовете в този влак, та да ни попеете и който е уплашен, да забрави
тревогите си, докато ви слуша.

— И това е вярно — зарадва се Оливър.
— Да, наистина — съгласи си Патрик.
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— Ето, видяхте ли — рече Роксан, като загърна Оливър с
одеялото и поведе Патрик към мястото му, — често съм чувала да
казват, че пътищата Божии са неведоми. Постарай се да проумееш
какво се опитва да направи той. Никой мързеливец не вярва в Господ,
то това не е лесна работа. Нужен е силен дух и вяра, и желание да
повярваш. Както и при всичко важно в живота, получаваш толкова,
колкото и даваш. Само че когато имаш вяра, получаваш много повече.

Тя изчака Патрик да легне и го зави.
— Други въпроси имаш ли?
— Само още един, мис Роксан — обади се Оливър, като вдигна

ръка.
— Казвай.
— Ще ме заведете ли до тоалетната?
По-късно същата вечер Том и Елинор стояха един до друг и

гледаха снега навън.
— Е, идва Коледа — рече Том, — не се чува ни най-малкият

шум, нито дори мишка.
— В момента бих предпочела някой спасителен екип на мястото

на Дядо Коледа и потропващите по покрива копита на елените.
— Какво стана с приключенския ти дух, с любовта към

романтиката?
— Изразходих го докрай заради теб — рязко отвърна тя. После

докосна ръката му. — Защо не отиде?
— Забравих да си смажа ските.
— Сериозно ти говоря, Том.
— Виж, Ели, повтарях си, че предприемам това пътуване, за да

завърша някаква история, която, казват, Марк Твен не бил успял, и да
изпълня желанието на баща ми. Но всъщност предприех пътуването,
защото в живота ми има огромна празнота, а не знаех как да я запълня.
Отдавна я усещам. А с материали за женските списания не успявах да
я запълня. Причината да не тръгна днес — и той посочи навън — се
крие в твоите думи. Знаеш ли, през всичките тези години вярвах, че ти
си ме зарязала, просто си решила да си тръгнеш. Не съм и допускал, че
е точно обратното. Съжалявам, Ели, наистина съжалявам.

Тя бавно посегна и взе ръката му в своите.
Той се огледа объркан.
— Това не беше шега. Навсякъде е толкова тихо. Прекалено тихо.
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Нямаше откъде да знаят, но последната капка гориво от
последния дизелов двигател бе изгоряла преди минути. Ето че и
батериите, захранващи лампите, се изтощиха. „Саутуест Чийф“ потъна
в тишина и мрак.

Много скоро тишината бе разтърсена от тътен, влакът се
раздруса, от всички страни се разнесоха писъци.

— Господи — ахна Елинор, — нова лавина!
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Ако състоянието контролиран хаос съществува, то нещо такова
цареше в „Саутуест Чийф“. Надвиснала бе непосредствена опасност да
се срути друга лавина, която щеше да изпрати влака и неговите
пътници в отвъдното. Изсипалите се преспи бяха ударили влака
отдясно и снегът бе натрупал толкова високо, че затуляше прозорците.
Натискът на снежната маса вече заплашваше да събори влака от
релсите. Планът за реакция бе много прост: пълна евакуация. Беше
лесно да се каже, но трудно да се изпълни при тези обстоятелства. И
все пак триста четирийсет и един пътници започнаха да се прехвърлят
от вагон във вагон и така до последния, а в същото време хората от
персонала непрестанно ги брояха, претърсваха всяко ъгълче, да не би
да забравят някого.

Загърнати в одеяла, разгънали чадъри и помъкнали всякакви
други приспособления срещу бурята, хората се строиха в дълга
процесия и направлявани от фенерчета и електрически лампи на
батерии, се насочиха към тунела. Възрастните, по-трудно подвижните
и невръстните деца бяха всеобща грижа. Коледният дух бе разпрострял
магията си, защото непознати си помагаха един на друг, по-силните
подкрепяха немощните. Никой не се оплакваше, нито хленчеше заради
мястото си в редицата или поверените задължения.

Джобни фенерчета, лампи, одеяла, възглавници, аптечки,
последният остатък храна и всичко, което можеше да им влезе в
работа, бе свалено от влака и понесено на ръце. Един-единствен човек
се оплака и това бе машинистът, който винеше себе си, че не е върнал
влака обратно в тунела, преди да свърши горивото. Сега отказваше да
напусне поста си. Роксан и Хигинс се нагърбиха да го уговорят:
опитният железничар му обясни, че и на никой друг не му е дошло
наум да върнат влака назад, пък и натрупалият се отзад сняг бездруго
щял да попречи на маневрата. Успокои го, че от края на тунела ще
може да наблюдава поверената му композиция, тъй че машинистът,
чието име бе Ралф Пъркинс, най-сетне се съгласи да напусне мястото
за управление. Хигинс премълча възможността той да види любимия



196

си влак да полита надолу в урвата, понесен от подобно на цунами
снежно свлачище.

Том, Елинор, Макс, Мисти, Кристобал, отец Кели и Агнес Джоу
се трудиха наравно с екипажа, докато с блъскане, теглене и
успокоителни думи успяха най-сетне да преведат всички под стените
на огромния тунел. Агнес Джоу се оказа особено умел водач; очевидно
тази едра жена притежаваше невероятна сила, която се прояви безброй
пъти по време на евакуацията.

Том се сети да грабне ските и екипа си, а Елинор взе на заем ски
от една пътничка, която също бе тръгнала към Тахо. Двамата
пренесоха огромна част от провизиите през снега, при това доста
бързо.

В тунела се заеха да си построят лагер. Том обиколи на няколко
пъти, за да си състави преценка за ситуацията. Разполагаха с твърде
малко осветление, храната също привършваше, одеялата не достигаха.
Най-голяма опасност криеше студът. При тези ниски температури, при
недостига на кислород и разположението на тунела, който като фуния
привличаше невероятен по сила въздушен вихър, ставаше ясно, че по-
възрастните и децата няма да издържат дълго.

Преценявайки надвисналата опасност, той стигна до
неизбежното заключение. Повика началник-влака, машиниста и Роксан
и няколко минути им говори тихо, но настойчиво.

Елинор, която помагаше на хората да се настанят, вдигна очи и
разбра, че се провежда важно съвещание. Когато се приближи към тях,
вече говореше Роксан:

— Не си длъжен да го правиш, Том, но шапка ти свалям.
— Ще дойда с теб.
Всички се извърнаха към Елинор.
— Не, няма да дойдеш — рече Том.
— От мен е научил всичко за ските — обясни тя на останалите от

групата.
— Не мога да ти позволя да ме придружиш, Елинор.
— Не те моля за разрешение. Ако предпочиташ да тръгнеш сам,

чудесно, ще те чакам в курорта с чаша горещо кафе.
— Мен ако питаш — многозначително вдигна вежди Роксан, —

много по-умно ще постъпиш, ако тръгнеш заедно с тази жена, вместо
да рискуваш сам.
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Том изгледа всеки от групата и най-сетне спря очи върху Елинор.
— Пак ли ще работим заедно?
— Да вървим.
Без да се бави, Елинор се приготви за път. Появи се Макс.
— Какво чувам, двамата с Лангдън слагате ските и тръгвате да

търсите помощ?
— Поне ще опитаме.
— Опасно е в тая буря, Елинор. Сигурна ли си, че имаш сили?
— От дълго време не съм се чувствала толкова уверена.
— Том е едър и силен, може да се справи и сам. Разказа ми как

веднъж носил на гръб някакъв колега по стръмно възвишение под
дъжд от свистящи куршуми.

Елинор спря и го погледна.
— Този колега бях аз, Макс.
Няколко мига Макс я гледа безмълвно, а после рече тихо,

захвърлил обичайния апломб:
— Просто не искам да те загубя, Елинор.
Елинор седна до него и го прегърна.
— Ще се върна ако не за друго, то за да напиша сценария и да

спечеля „Оскар“.
— Ти май наистина го обичаш.
— Вярваш ли, че съществува втори шанс, Макс?
— Ами редно би било, като знам колко съм получил.
— А на мен досега не ми се беше случвало. Не искам да го

пропусна. Не вярвам да ме споходи отново.
След като се сбогуваха с всички, Том и Елинор, понесли на гръб

най-необходимото, тръгнаха на североизток обратно през тунела.
Хигинс им бе начертал груба карта на района по памет и им обясни как
да стигнат до „Динго“. Том зави ценната хартийка в найлон и я пъхна в
джоба си. На излизане от тунела трябваше да изкачат сипея и оттам да
се движат в посока северозапад към курорта. Ако имаха късмет, някъде
около обяд щяха да пият горещо кафе край пламтяща камина. На тази
височина въздухът бе много студен и силно разреден, тъй че много
скоро Том и Елинор вече се задъхваха. В тунела цареше пълен мрак,
затова включиха лампите, монтирани в каските им. Тук нямаше сняг,
та трябваше да си носят ските.
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— Поне няма да се безпокоим, че влакът може да ни сгази —
подхвърли Том.

— Аз пък си мислех, че всичко е против нас.
Разстоянието от седем-осемстотин метра до края на тунела Том и

Елинор изминаха хванати за ръце. Когато се озоваха навън, сложиха
ските.

— Готова ли си? — попита Том.
Елинор кимна.
Пристъпиха навън във виелицата, успяха някак да открият

пролука въпреки бялата пелена, покрила всичко наоколо, и започнаха
изкачването. Всяко забиване на щеките изискваше невероятно усилие.
След няколко минути бурята ги скри в страховитата си прегръдка.

Двамата се придвижваха сред стени от сняг. Телата им бяха
покрити с лед, крайниците губеха чувствителност. Непрестанно
сменяха посоката. Том разполагаше с компас, но не смееше да се
довери на данните на инструмента. А да откриеш курорта посред
снежна буря се оказа далеч по-трудно, отколкото си бе представял. Но
те продължаваха напред.

Том и Елинор преодоляха множество стръмнини, често се
налагаше да се вкопчват в скалните издатини, за да не паднат в
пропастта. Понякога по принуда сваляха ските, връзваха се с въже
един за друг и се катереха като алпинисти. След време достигнаха
малък равен участък и продължиха със ските. Напредваха бързо
въпреки силния насрещен вятър, който сякаш се усилваше с всеки
замах на щеките.

Първата злополука ги сполетя, когато Том пропадна в близо
триметрова дупка, скрита под тънък лед. Елинор му хвърли въже и
успя да го измъкне. Той обаче бе изгубил клетъчния си телефон, а
което бе още по-страшно, компасът се беше повредил.

Обмислиха възможността да се върнат, убедени, че могат да
намерят обратния път, но решиха да продължат. Том смяташе, че е
улучил посоката и е набелязал ориентири, които да му помогнат да
държи правилен курс. Естествено, снегът навяваше от всички посоки и
пейзажът непрестанно се менеше, тъй че ориентирите не бяха особено
надеждни.

Всяка стъпка, всяка стръмнина, всяко малко възвишение се
преодоляваше стотици пъти по-трудно заради лошото време, а и
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непрестанно трябваше да спират, за да се предпазят от вятъра или да
открият завет между скалите, за да си поемат дъх. В гърдите им
гореше огън, а екипите им, макар и модерни, едва издържаха в тия
условия.

Откриха едно сравнително закътано място, където спряха да
хапнат, макар че водата, която носеха, се бе превърнала в лед. След
кратка почивка отново се отправиха на път.

След време притъмня.
— Нямам желание да се препъвам със ските в тъмното. Може би

тук някъде трябва да си направим лагер.
— Идеята не е лоша, но едва ли сме далеч от целта. — Том се

надяваше, че говори истината. А всъщност имаше чувството, че са се
отдалечили на не повече от три метра от влака.

Опънаха палатката, Том успя да запали огън с помощта на кутия
сух спирт. Набързо си приготвиха вечеря и стопиха вода за пиене. След
като се нахраниха, те се сгушиха под одеялата да се стоплят и
наблюдаваха как снегът се трупа около палатката.

Бурята сякаш поутихна. Вече можеха да си говорят, без да се
надвикват.

— Искам само да знаеш, че отказах на Лелия. Тя го прие съвсем
спокойно.

— Изненадана съм.
— Отначало и аз се изненадах, докато не проумях причината.

Лелия си има нов обожател.
— И кой е той?
— Кристобал.
— Кристобал! Сигурно се шегуваш.
— Ще бъдат много щастливи заедно, сигурен съм. Лелия може

да сътвори нов анимационен герой, ако научи случката с боата.
Сигурно ще го нарече Крис Камшика.

Двамата замълчаха и се притиснаха още по-силно един към друг.
— Не бива да губим телесна топлина — обясни Том.
— Абсолютно си прав — въздъхна Елинор. — Виж, ако не

успеем да се върнем…
Той запуши устата й с ръка.
— Нека се постараем да мислим позитивно. Мисти сигурно би

нарекла това състояние пурпурната аура на вътрешната сила или нещо
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подобно.
Елинор стисна здраво ръката му.
— Ако не успеем да се върнем, искам да знаеш нещо.
— Какво?
— Никога не съм преставала да те обичам. Дори след толкова

години.
Том обгърна раменете й.
— Ще успеем.
Елинор потрепери и той отново я прегърна, готов да й отдаде

всяка частица топлина, останала в тялото му.
— Кой би предположил, че ще се срещнем след толкова време, а

накрая ще се озовем насред планината в такава виелица?
— Ако беше толкова лесно, всеки би го постигнал — рече Том и

понечи да се засмее, ала устните не му се подчиниха.
Той си спомни какъв ден е.
— Елинор?
— Доскоро настояваше да ми казваш Ели. Какво стана? —

попита тя.
— Елинор, весела Коледа.
— Весела Коледа — подсмихна се тя.
Той пъхна ръка в големия джоб на анорака си.
— Знам, че улучвам възможно най-неподходящия момент, но

както съм ти казвал неведнъж, това ми е коронният номер. — Той се
понадигна, после застана на колене и внимателно постави пръстена на
ръката й.

Тя го погледна, понечи да каже нещо, очите й заблестяха от
удивление.

— Давам си сметка колко се забавих, без малко да стане твърде
късно. Но ти си единствената жена, която някога съм обичал, и ще
направя всичко по силите си, за да бъдеш щастлива. Готова ли си да ме
приемеш с всичките ми недостатъци, слабости, чудатости, инат и
глупави решения? — Том направи пауза, пое си дълбоко дъх и рече: —
Ще се омъжиш ли за мен, Елинор?

В мига, в който каза „да“, тя се разплака.
Официалната им годежна целувка бе ненадейно прекъсната.

Вятърът внезапно вдигна палатката и отгоре им се стовари снежна
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пряспа, която едва не ги погреба живи. Том успя да разбута снега и
измъкна Елинор.

— Трябва да намерим къде да се подслоним — викна той заради
вятъра.

Сега, когато бяха официално сгодени, Том бе твърдо решен да
направи всичко възможно, за да бъде сигурен, че и сватбената
церемония ще се състои.

Продължиха напред, макар силите на Елинор да отпадаха с всяка
минута. Тя дори вече не можеше да се държи на краката си. Том успя
да я издърпа още около петстотин метра, докато накрая самият той
изнемощя. Пусна я на земята, свали си якето и я покри с него. После се
огледа. Намираха се насред равен участък, заграден от силуетите на
високи върхове. Друго не успя да зърне, защото снегът ограничаваше
видимостта. Том изрече една последна молитва, после закри Елинор с
тялото си, за да я предпазва от снега. Потърси ръката й и здраво я
стисна. Споходи го споменът как напразно бе чакал майка му да вдигне
тяхната обща снимка в болницата и призова на помощ всичките си
сетива, за да усети и най-лекото отслабване на вкопчените пръсти на
Елинор. Не знаеше какво ще прави, ако тя остане без сили. Може би
просто щеше да каже „сбогом“. Нещо, което не бе направил преди
толкова много години.

Имаха чувството, че са изминали часове. Вятърът виеше, снегът
биеше в гърба му, всеки напор се забиваше като кинжал. В унеса си
Том се върна към детските спомени. Към него посягаше малко момче.
Това бе самият той като дете, протегнал ръка към зрелия мъж, за да го
издърпа на безопасно място в детството. В подобни моменти
съзнанието често играе номера. И преди се бе озовавал на ръба на
отчаянието, ала никога не бе усещал опасността така осезаемо. Това е
то, заключи той, толкова пъти се бе измъквал на косъм, но сега явно бе
ударил неговият час. Той погледна Елинор, целуна устните й. Тя не
отвърна и по замръзналите му бузи потекоха сълзи.

Образът на малкото момче изтика всичко друго от съзнанието му.
Том усещаше пръстите му по страните си, в косата. Момчето му
говореше нещо, питаше го дали е добре. Видението бе по-реално, по-
завладяващо от сънищата, които помнеше. Той все така здраво
стискаше ръката на Елинор, макар да се бе устремил към невръстния
Том и да отвръщаше на въпросите му.
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Детето отново го докосна, клепачите на Том трепнаха и той
отвори очи. Бързо ги затвори, сетне отново погледна, ала слънчевото
сияние бе твърде болезнено след тъй продължителен мрак.

— Добре ли сте, господине? — попита малкото момче,
приклекнало до него.

Том успя да се изправи на лакти и се огледа. От бурята нямаше и
следа, небето отгоре беше безкрайно и синьо, грееше топло слънце, а
хладният въздух носеше свежест, която може да се усети само високо в
планината. Том се взря в момчето, зачуди се дали това не е раят и най-
сетне успя да проговори.

— Какво правиш тук, да не си се загубил?
— Аз тук живея — отвърна момчето.
— Къде е това тук?
— В „Динго“ — посочи момчето някъде зад гърба на Том.
Том погледна през рамо. Огромният курорт с прекрасните

постройки от червено дърво се възправяше наблизо.
Той и Блинор едва не бяха загинали, и то толкова близо до

пламтящите камини, горещия шоколад и топлите вани.
Макар краката му да трепереха, Том се изправи и нежно събуди

Елинор.
— Мъртви ли сме? — попита тя, без да отваря очи.
— Не — отвърна Том. — Но нека ти кажа, че си сгодена за пълен

кретен.
Той я понесе към главната хижа и ето че най-сетне група хора ги

забелязаха и се втурнаха да им помогнат.
 
 
И в двата края на тунела грееше ярко слънце, ала не се усещаше

миризма на готвено, защото храна нямаше. Поне бурята се беше
усмирила, тъй че Хигинс, Роксан, началник-влакът, Макс, Мисти,
Лелия, Кристобал, отец Кели и Агнес Джоу се събраха на съвещание.

— Според мен — рече свещеникът с тъжно изражение — хубаво
е да помислим за служба в памет на Том и Елинор.

— Мисля, че избързвате, отче — сряза го Макс.
— Ако бяха стигнали до „Динго“, щяхме да знаем — рече

началник-влакът. — Никой не би оцелял след толкова време. Не
биваше да го допускам. Вината е моя.
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— Те просто се опитаха да помогнат — рече Роксан. — Такива
смелчаци отдавна не бях срещала. — И тя извади кърпичка, за да
избърше очите си.

В този момент към тях се втурна Бари, стюардът на спалния
вагон.

— Бързо, елате да видите. Тъкмо идвам от другия край на
тунела, елате да видите с очите си.

Цялата група го последва.
— Ето, вижте.
Към тях се движеше внушителна процесия от коне и ездачи.

Имаше и няколко огромни шейни, теглени от конски впрягове,
натоварени с всякакви провизии. Все едно се бяха върнали назад във
времето и към тях се носеше керван от пионери заселници, поели към
нов живот в девствения запад.

Един от първите ездачи свали шапката си и извика.
— Това е Том — позна го Роксан.
Друг им махна с ръка.
— Това е Елинор — обяви Макс.
Той се втурна насреща им, подхлъзваше се, падаше в снега, ала

нищо не бе в състояние да го спре.
— Шест крака — тихичко рече Мисти.
— Какво? — нададе ухо Кристобал.
— Спасиха ни шест крака. Четири на коня и другите два на

ездача. Шест крака. — Тя подвикна като каубой и се затича след Макс,
а зад нея се вееше шалчето й, ослепително красиво на яркото слънце.

Навременната поява на храна и други неща от първа
необходимост, донесени от добрите хора в „Динго“, повдигна
духовете. Докато пътниците се угощаваха, мнозина се скупчиха около
Том и Елинор, за да чуят удивителната история на тяхното спасение.

— Хората от курорта знаеха този път към железопътната линия,
по който можеха да се придвижат конете и каруците. Далеч по удобен е
от онзи, който избрахме ние, но в бурята не виждахме почти нищо. —
Том поклати глава. — Били сме на метър-два от прага им, а дори не
сме знаели. Не помня да ме е сполетявал такъв невероятен късмет.

— Не е било късмет — рече отец Кели. — Било е чудо. Аз лично
го поръчах.
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Радиостанцията на началник-влака припука и той натисна
копчето.

— Слушам.
— Тук централата на „Амтрак“. „Саутуест Чийф“, обади се.
Началник-влакът едва не закрещя.
— Тук „Саутуест Чийф“, централа.
— Къде се дянахте? — попита гласът.
— Евакуирахме пътниците. В тунела сме. Докъде стигна

спасителният екип?
— Просто погледни навън, Хоумър.
Всички се затичаха към края на тунела, където ги пресрещна

грохотът на два хеликоптера, които увиснаха ниско във въздуха.
— Подготвили сме влак от западната страна на сипея с три

напълно заредени локомотива — продължи гласът.
— Но как ще стигнем дотам? — попита Хоумър. — На пътя ни

има планина от сняг. Натрупал е и от дясната страна.
— Няма да чакате дълго, вече работим по проблема. Ще

поддържаме връзка.
— Разбрано — рече Хоумър.
След десетина минути чуха серия гърмежи и ето че

осемметровата стена от сняг пред „Чийф“ рухна и се плъзна надолу по
склона. Малките експлозиви бяха внимателно поставени на ключовите
места и бяха свършили чудесна работа. И ето че се показа новият влак
с вече работещи локомотиви — особено приятен звук, който зарадва
всички в притихналия „Чийф“. Пътници и екипаж получиха нареждане
да се скрият обратно в тунела, а в това време хеликоптерите издухаха
снега, подпрял влака отдясно, и ето че „Чийф“ отново застана на
релсите.

От новия влак се спуснаха стотици доброволци и се заеха да
доразчистят релсите. Последва ги друг екип, който се погрижи за
щетите, нанесени от свличането, а нови доброволци почистиха снега
от покрива на „Чийф“. Междувременно пътниците започнаха да се
качват.

Спасителната операция отне почти целия ден, а пътниците дори
намериха време да се снимат и да се обадят на приятелите и
семействата си с доста поукрасени разкази за своите приключения.
Репортери се свързаха с някои от пътниците по клетъчните телефони и
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скоро новината за драматичното преживяване гръмна по целия свят.
Заваляха обещания за нови репортажи още щом влакът пристигне в Ел
Ей. Децата се заиграха в снега и направиха снежни ангелчета, което
накара Роксан да отбележи, че „Чийф“ бил закрилян от множество
такива създания.

В ранните часове на следващия ден линията бе готова, прикачиха
локомотивите и ето че колелата на „Саутуест Чийф“ се завъртяха за
пръв път след дългия престой. Беше уговорено влакът да спре само на
някои от гарите, колкото да зареди с гориво, а пътниците да слязат и да
се поразтъпчат при далеч по-благоприятни условия в Албъкърки.
Когато влакът пое надолу на път към Ню Мексико, Аризона и
Калифорния, пътниците направиха нещо отдавна очаквано — отдадоха
се на спокойна почивка.
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32

В Ню Мексико изобщо не бяха видели сняг. Тук земята бе
червено-кафява и отвред се издигаха високи назъбени скали,
яркооранжеви на слънцето. Този красив, макар и плашещ пейзаж бе
изпъстрен с храсти пелин, а пътниците висяха по прозорците с
надеждата да зърнат някое ранчо.

В Албъкърки направиха престой от около три часа, за да заредят
с гориво и продукти, а и да се поразтъпчат и порадват на слънцето след
изморителната битка при прохода Ратон.

Том и Елинор обявиха годежа си за радост на всички и особено
на Макс. Лелия дори прегърна Том и му пожела всичко най-хубаво.
Както се притискаше към Кристобал, Том се досети, че много скоро и
те ще обявят официално предстоящата си сватба. Глупавото изражение
на младежа говореше същото. Том и Елинор споделиха с приятелите
си, че нищо чудно да повторят опита на Стив и Джули и да се венчаят
във влак. Само че през лятото, добави Елинор. Нямаше да допуснат
някоя лавина да прекъсне церемонията.

Близо до гарата имаше пазар, където индианки предлагаха
бижута и други украшения. Един стар автобус също бе превърнат в
магазин. Том и Елинор се радваха на топлото слънце и обсъждаха
бъдещето си.

— Впрочем така и не ми каза при кого си била във Вашингтон,
преди да се качиш на влака — рече Том. — Да не би да си имаш някоя
Лелия?

— Не е: съвсем точно казано. Гостувах на баба си.
Отбиха се в малко кафене да изпият по нещо и да хапнат. Към

тях се присъедини и Агнес Джоу, която ги поздрави за годежа и си
поръча студена лимонада, за да им прави компания. Тя се протегна на
слънцето и огледа околността.

— Понякога си мисля дали да не се пенсионирам и да дойда тук
да продавам украшения на пътниците от влаковете — рече тя.

— Да се установиш тук? — попита Том и внимателно я изгледа.
— Нали каза, че си се пенсионирала.
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— Скоро ще стане — загадъчно отвърна тя.
— С какво всъщност се занимаваш? — поиска да знае Том.
— Ту с едно, ту с друго.
— Странен е този крадец, който връща откраднатите вещи като

подаръци на Бъдни вечер.
— По-смахнато нещо не съм и чувала — съгласи се Агнес Джоу.
— Много великодушно за един мошеник — рече Елинор.
— Великодушно е силно казано, тъй като той им подари само

онова, което бездруго си беше тяхно.
— Той? Или тя? — подхвърли тихо Том.
 
 
Водач индианец се качи на влака и в продължение на повече от

час разказва за тукашната земя, за индианските резервати и историята
на народа си. Слезе на гарата в Галъп, известна като световната
индианска столица, защото множество племена, сред които хопи, зуни
и акома, се събирали там.

След вечеря мнозина се стекоха в салона, за да изгледат на видео
записаната от Кристобал церемония, режисирана от Макс. Стив и
Джули също бяха тук, смееха се, дори се разплакаха, когато за втори
път извъртяха най-важния момент. Том реши, че Стив изглежда
особено изтощен. След края на филма Джули побърза да хване съпруга
си за ръка и да го поведе обратно към луксозното купе на
младоженците.

Беше късно през нощта, когато навлязоха в Аризона, а Том не
успяваше да заспи. Облече се и тръгна по коридора. Надникна при
Елинор, но тя спеше дълбоко, а не искаше да я безпокои.

Край купето на Макс му се стори, че долавя миризмата на тамян,
което имаше своето напълно логично обяснение. До купето на Лелия
не смееше да се приближи, да не би да се уплаши от звуците вътре. От
опит знаеше, че тази жена, която даряваше с живот невинни създания
като Къпи, Саси и Пити, в интимна обстановка прибягваше до доста
по-първичен изказ. Бедният Кристобал нямаше представа какво го
чака.

Влакът неусетно намали и спря. Том погледна навън. Това тук
наистина беше гара, но май не беше предвидено да спират преди Лос
Анджелис. И Том продължи напред към купето на Агнес Джоу. От
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грамофона все така се чуваха коледни мелодии. Вътре беше тъмно и
той реши, че жената е заспала на музиката. Но ето че грамофонът взе
да прескача, заповтаря един и същ стих, а после игличката застърга на
празен ход. Очевидно жената спеше дълбоко и не го чуваше. Том
почука по стъклото.

— Агнес Джоу? Агнес Джоу, грамофонът ти ще се повреди. —
Никой не му отговори и той почука отново, този път по-силно.
Стържещият звук ставаше все по-дразнещ. Том се огледа и плъзна
вратата встрани.

— Агнес Джоу? — Очите му бързо привикнаха към мрака и той
откри, че купето е празно. В банята не светеше, но той почука и на
тази врата и отново не получи отговор. Потърси с очи раницата,
изкушен отново да надникне вътре. Дръпна ципа и пъхна ръка.
Вестниците ги нямаше, но той откри часовник, чифт обици и скъпи
слънчеви очила. Нищо чудно да бяха на Кристобал. Ето това вече беше
сигурно доказателство. Колебаеше се как да постъпи, когато по
коридора се разнесоха стъпки. Той върна вещите обратно в раницата,
затвори ципа, после плъзна и вратата и се скри в банята. Отправи
молитва това да не е Агнес Джоу, ала желанието му не се сбъдна —
вратата се отвори. Лампата светна, чуха се стъпки. Том си бе оставил
малка пролука и сега надзърна през нея.

В купето бе влязла Агнес Джоу, облечена със сини панталони и
пуловер; в ръката си държеше лист хартия, а изражението бе напълно
сериозно. Том се надяваше да не й се наложи да използва тоалетната,
но как ли щеше да се измъкне? Да я чака да заспи ли? Тя като че ли не
се готвеше скоро да си ляга, тъй че какво му оставаше? Том се огледа,
поколеба се дали да не седне на тоалетната и в този момент влакът
отново потегли. От рязкото движение едва не загуби равновесие.
Политна към стената, протегна ръка да се задържи и неволно отвори
крана на душа. Обля го студена струя и той извика — само няколко
думи наистина, но ако беше католик, трябваше да изтича при отец
Кели да се изповяда и безброй пъти да изрече „Света Богородице“, за
да изкупи греха си. Най-сетне успя да спре водата и ето че се озова очи
в очи с Агнес Джоу, която го оглеждаше, като да бе любопитен
екземпляр от някоя зоологическа градина.

— Здрасти, сладурче — рече Том и се ухили глуповато.
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— Имаш ли нещо против да ми кажеш какво търсиш в моята
баня?

Том пристъпи в купето, разтърквайки главата си с кърпа, обясни
за грамофона, как е влязъл, как се е стреснал, като чул стъпки.

Обяснението можеше и да мине, стига да бе дръпнал ципа на
раницата докрай. В тъмното обаче не бе забелязал своя пропуск. Агнес
Джоу погледна раницата, а после отново неканения посетител.

Том реши, че атаката е най-добрата защита. Отвори раницата и
извади крадените вещи.

— Би ли ми обяснила какво правят тези неща тук? Готов съм да
те изслушам.

Агнес Джоу пъхна ръка в джоба си. Когато я извади и я насочи
към Том, той отстъпи назад, зашеметен от шока.

 
 
Няколко минути по-късно пребледнелият като смъртник Том

почука на вратата на Макс. Режисьорът се позабави с отговора, измина
цяла минута, преди да му отвори.

— Нужна ми е твоята помощ — рече Том. — Трябва да повикаме
и Кристобал.

Макс погледна Том и едва тогава забеляза Агнес Джоу.
— Важно е — рече Том.
Измъкнаха Кристобал от купето на Лелия, но не и преди да

сломят съпротивата на дребничката дама, която изрази недоволството
си с глас, който определено нямаше нищо общо с Къпи, бобъра
вълшебник. Събудиха и Роксан, а също и отец Кели. Том ги поведе към
салона и едва тогава се обърна към цялата група. Сложи на масата
пред тях скъпите слънчеви очила на Кристобал, обувките на Макс с
марката „Бруно Мали“ и сребърния кръст на отец Кели.

Един от присъстващите бе определено объркан, дотолкова, че
дори не забеляза кога Агнес Джоу се е наклонила към него.

Отец Кели нададе вик, когато усети, че белезниците щракнаха
върху китките му. Направи опит да се надигне, но Макс и Кристобал го
спряха.

Агнес Джоу извади картата си със същото изненадващо
движение, което бе зашеметило Том преди малко.
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— Аз съм от полицията на „Амтрак“. Отдел „Под прикритие“. А
ти си нашият крадец, Джон.

— Джон? — с недоумение я погледна Том.
— Свалих му отпечатъците от една бирена халба, преди да

заседнем в прохода. Междувременно изпратих молба за изясняване на
самоличността. А преди малко получих отговор. Истинското му име е
Джон Конрой и не е никакъв свещеник. — Тя седна до него, а той доби
такъв нещастен вид, че на Том му домъчня въпреки уличаващите
обстоятелства. — Използвах номера с грамофона — продължи Агнес
Джоу, — за да заблудя всички, че все в купето си стоя. Страхувах се, че
ме е забелязал как обикалям и ще реши да кротува поне за известно
време. Когато се съгласи да проведе службата в затрупания влак,
предложих да му помогна. Вече имах основание да го подозирам и
затова свалих отпечатъците му. Имах си и друга причина, разбира се.
Той очевидно е католик, тъй че можеше и да ни заблуди, но направи
грешки, които ме убедиха, че трябва да съм нащрек.

— Ами вещите, които открих в твоята раница? — попита Том.
— Роксан ми ги беше донесла, защото впоследствие щях да ги

използвам като доказателство. Направих така, че да бъдете замесени
Макс, Кристобал и ти, тъй че да пипнем Конрой, без да пострада никой
друг, а и Конрой да не заподозре нещо. Задигнах кръста от купето му.
Когато го сложих пред него, мислех, че ще се обърка дотолкова, че да
мога да му щракна белезниците, без да окаже съпротива. Доста сръчен
си, Конрой, но от опит знам, че човек винаги може да очаква изненади.
А най-добре е винаги да си с един ход напред.

— Не ми е приятно да го призная, но първия път, когато отворих
раницата ти, вътре имаше само вестници — рече Том.

— Знам, сетих се, че някой е ровил, и предположих, че си ти.
Вестниците, които Реджина откри в боклука, бяха от раницата на
Конрой. Беше я натъпкал догоре, все едно е пълна с багаж. Щом се
качи във влака обаче, той се освободи от тях и разполагаше с
достатъчно място да прибере плячката.

Всички погледи се извърнаха към стареца, който сякаш се бе
смалил, сломен от финала с белезниците.

— Нима не искаш да ти олекне? Знам за досието ти. Имаш ли
нещо против да изясним подробностите? — попита Агнес Джоу.

— Каквото е писано, това ще стане — поклати глава старецът.
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Повикаха едрия Бари да стои на пост, а те отидоха в купето на
мнимия свещеник и в раницата му откриха няколко от крадените вещи.
Сред тях нямаше нищо особено ценно, но все пак си беше кражба.

— Смятам да ги върна на собствениците — заяви Агнес Джоу.
— Все пак има нещо неясно — рече Том. — Как така му скимна

да върне онези неща? Кой крадец би се разделил с плячката си?
— Има нещо странно наистина — произнесе се Роксан, — но

поне хванахме крадеца. Хайде сега да вървим да поспим.
Том си легна като по команда и се събуди в шест сутринта, когато

някой почука на вратата му.
Беше Агнес Джоу с две чаши горещо кафе.
— Реших да те умилостивя, задето те будя толкова рано. — Беше

облечена със сини панталони и пуловер и изглеждаше бодра и
изпълнена с енергия.

— От теб би излязла страхотна актриса. Нямах представа, че ще
се окажеш… нали разбираш…

— Взе ме за ексцентричка, която няма къде да отиде за
празниците? Да, това е добро прикритие. С такъв човек хората
споделят неща, които биха премълчали пред всеки друг. Изобличавала
съм наркотрафиканти, мошеници, клептомани и много други
злонамерени хора с този мой разсеян вид, с глупавите дрешки и…

— И това, че всички наричаш сладурче.
— Именно.
— Предполагам, вече и ти си разкрита.
— Нямам нищо против, не беше на шега, като ти казах, че мисля

за пенсия. Време е животът да продължи.
— Ами останалото, и то ли е измислица?
— Била съм в трупата на „Ринглинг Бръдърс“, но не като

трапецистка, а като ездачка. Омъжвала съм се два пъти и наистина
имам голяма дъщеря. — Тя замълча смутено и добави: — И
действително сме се отчуждили.

— Съжалявам, Агнес Джоу.
— Тя научила за премеждието на „Чийф“ и снощи се обади. Да се

увери, че всичко с мен е наред. Доста време не бях чувала гласа й. Ще
се видим в Ел Ей. Тя наистина работи в цирка, на Западния бряг. Ще
направим опит да се сближим.
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— Радвам се за теб. Ето ти един закъснял коледен подарък. Не
ми каза защо идваш толкова рано.

— Предстои да разреша една дилема и дойдох за съвет. Получих
допълнителна информация за нашия мним свещеник. Преди години са
го арестували за дребни кражби… трийсет-четирийсет години
оттогава. Междувременно си е живял най-примерно, имал истинска
работа и тъй нататък.

— Защо се е върнал към старите навици след толкова време?
— Съпругата му, с която живял повече от трийсет и три години,

починала наскоро. Говорих с него, успях да го предразположа. След
смъртта й просто не знаел с какво да се захване. Чувствал се самотен,
имал нужда от внимание. Имали две деца, но едното починало при
злополука, другото от рак.

— Тежка съдба, наистина. Изглежда, че бракът му го е вкарал в
правия път.

— Точно така. Срещала съм доста закоравели престъпници,
наслушала съм се на сълзливи истории, тъй че не се размеквам лесно.
Но той ми каза и нещо друго и то е в дъното на моята дилема.

— И каква точно е тя?
— Нали видя как върна повечето откраднати вещи на Бъдни

вечер. Онези, които намерихме в багажа му, нямат особена стойност,
пък и той остави пари, предостатъчна компенсация. Имам уверението
на жертвите. Не е искал някой да пострада. Говореше единствено за
съпругата си. Пък и с готовност прие да помогне, когато заседнахме.

— Сега разбирам защо ти е трудно — въздъхна Том.
— Ти как би постъпил?
— Аз самият получих втори шанс, а може би Джон Конрой също

го заслужава. Ти докладва ли в полицията?
— Да, но без подробности.
— Влакът ще спира ли скоро?
— Евентуално във Фулъртън, а оттам са два часа и нещо до Ел

Ей.
— Може би си струва да спрем във Фулъртън.
— Може би. Не вярвам Конрой отново да захване престъпния

занаят. Всъщност имам познати близо до Фулъртън, които могат да му
помогнат. Благодаря ти, Том — рече тя, като се изправи. — Мисля, че
взехме правилното решение.
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— Та ще ми кажеш ли истинското си име?
Агнес Джоу се отпусна, като да бе сломена от бремето на

годините. Лицето й сякаш подпухна, дори косата й сякаш побеля пред
очите на Том.

— Е, ако ти кажа и това, никаква тайна няма да ми остане, нали
тъй, сладурче?
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Във Фулъртън от влака слезе дребен, изнурен на вид
джентълмен, оставил вече свещеническите одежди. Приятелите на
Агнес Джоу го качиха в колата си и го откараха нанякъде, може би към
нещо по-добро от онова, което кражбите по влаковете биха му
осигурили.

Том се запъти към общите душове, за да се освежи, преди да
спрат в Ел Ей. На вратата едва не се сблъска със Стив. Младежът
изглеждаше изтощен, ала Том не изпита съжаление към него, защото
се досещаше каква е причината за умората му.

— Мислех, че разполагате с баня — рече Том.
— Жена ми я е окупирала — оплака се Стив.
— Започвай да свикваш, приятелю. Гледай да се порадваш,

докато трае веселбата.
Стив си тръгна и Том влезе в съблекалнята. В този момент

забеляза портфейл на пода под вградения плот. Наведе се да го вземе,
предполагайки, че е на Стив. Изпадаха пари и документи и той
коленичи, за да ги събере. Неволно се загледа в една от картичките и бе
зашеметен от изненада, по-голяма дори от изненадата, когато откри, че
Елинор е във влака.

Вдигна картичката на светлината и внимателно я разгледа.
Съкращението ПАК означаваше Профсъюз на актьорите в киното.
Отдолу бе изписано Стив Самюълс. Том набързо прегледа и другите
неща в портфейла. Откри шофьорската книжка на Стив, издадена не
другаде, а в Калифорния, а снимката потвърждаваше, че това е той,
любимият на Джули, само дето не беше студент в „Джордж
Вашингтон“, а двайсет и осем годишен член на актьорската гилдия.

 
 
Колкото и да е невероятно, „Саутуест Чийф“ навлезе в красивата

гара на Лос Анджелис в стил ар деко няколко минути преди
разписанието.
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Неколцина от управата на „Амтрак“ дойдоха да поздравят Херик
Хигинс, а и да му благодарят за проявената самоотверженост.
Предложиха му да се върне на работа отново като експерт, отговарящ
за безопасността, което той прие на драго сърце.

Макс Пауърс слезе сред първите, отговори на въпросите на
мнозина журналисти. Недалеч бе спряла Роксан с хора на момчетата,
също заобиколени от репортери.

— Ей, Роксан — извика той, — скоро ще те потърся.
— Знам, скъпи, знам — усмихна се тя.
Заедно с Кристобал, Лелия и Мисти той се насочи към дългата

лимузина, която ги чакаше отпред.
Когато шофьорът отиде да вземе багажа им, Макс извади три

плика и ги раздаде на Стив, Джули и свещеника, извършил
церемонията. После отвори бутилка шампанско и напълни чашите на
всички.

— Добра работа, момчета — поздрави ги Макс, — всички вие ще
участвате в следващия ми филм. Кой знае, може би действието ще се
развива във влака.

— Когато ми каза какво си направил, просто не можех да
повярвам — рече Мисти.

— Е, мила, познавахме се съвсем отскоро, но знаех, че умееш да
пазиш тайна, стига каузата да е благородна.

— Истинската любов — замислено изрече тя.
— Трудно ти било да повярваш — възкликна Лелия, — а как,

мислиш, се чувствах аз? Макс Пауърс да ми се обади след толкова
години и да ме помоли за услуга. И то каква услуга, да долетя до
Канзас Сити и да се престоря, че правя предложение. Не знам какво
щях да правя, ако Том беше приел.

— Познавах човека, Лелия. Почти сигурен бях, че ще откаже.
— Почти сигурен!
— Трябваше да се уверя, че той не те обича, а и че ти не го

обичаш.
— Престанах да го обичам, разбира се, особено след инцидента с

Ерик.
Кристобал съчувствено поклати глава.
— Жената има нужда да я глезят. Отсега нататък това е моя

работа, котенце.
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Лелия го потупа по ръката.
— Чудесна актриса си наистина — заяви Макс с грейнало лице.

— Ти също спечели от моя замисъл.
— Не бяхте ми казали, че сте се свързали с Лелия и сте я

посветили в замисъла — рече Кристобал. — Дори нямах представа коя
е, преди да науча името й.

— О, никога не ме напуска желанието да поднасям изненади —
призна Макс.

— А ти каква роля играеше, Макс? — попита Лелия.
— Макс Пауърс, естествено — обади се Мисти.
— Също както Хамлет за Оливие, това е моята най-велика роля.
— Впрочем бяхте прав, сър, той действително ми поиска

обяснение за промяната на датата и както предположихте, потърси
потвърждение от Реджина.

— Той е журналист от световна класа, Кристобал, не би се
доверил на един-единствен източник.

— И направи всичко това за Елинор? — попита Мисти. — А тя
нищичко ли не знае?

— Нищичко — кимна Макс. — Елинор е дъщерята, която никога
не съм имал. За нея бих направил всичко. Откакто я познавам, не съм я
виждал истински щастлива. Знаех, че има нещо в миналото й. Никога
не съм я чувал да произнася името му, но се поразрових и открих, че
Том Лангдън е бялото петно в биографията й. Тя не можеше да
продължи напред, преди да знае със сигурност дали всичко е
свършило, или накрая все пак ще се оженят. Шест месеца го издирвах.
Когато разбрах, че си е купил билет за влака, това бе идеалната
възможност за мен, защото действително исках да направя филм за
подобно пътуване.

— Ами сватбата? — попита Мисти.
— Няма по-добър начин да накараш двама твърдоглавци, които

отдавна е трябвало да се съберат, да преосмислят решението си, от
това да ги накараш заедно да участват в сватбена церемония. Джули и
Елинор наистина са родени в един край, а Том здравата се ядоса,
когато Стив взе да се колебае. Това беше подходящ обрат, защото все
едно Том изричаше онова, което му бе на сърцето. Естествено,
сценарият бе предварително готов. При всяка спънка пред Том и
Елинор имахме готовност.
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— А спънките не бяха една и две — уморено рече Кристобал. —
Сили не ми останаха да се надбягвам с тях.

— Добре се справи, Кристобал. Няма да ти намаля заплатата.
Весела Коледа.

— Доста подробно си се подготвил, Макс — рече Мисти.
— Аз съм режисьор, мила, детайлите са моят живот.
— Трябва ли да разбирам, че и лавината сте поръчали, сър?
— Е, дори аз не съм толкова способен.
Някой почука на стъклото на колата.
— Сигурно багажът е пристигнал — рече Макс. Той спусна

стъклото и ето че Том пъхна глава. — Здрасти, Том — притеснено рече
Макс. — Предложих на младоженците да ги откарам до двореца,
разтворил врати за медения им месец.

— Не се съмнявам — рече Том и подаде портфейла на Стив. —
Беше го изпуснал в банята. Вътре е шофьорската ти книжка и картата
от профсъюза. Предполагам, че ще ти трябват.

— Нека да ти обясня, Том — предложи Макс.
Том го спря с ръка.
— Ще ти кажа само едно.
— И какво е то? — сепна се Макс.
— Благодаря ти. — Том стисна ръката му и после се обърна към

спътниците му. — Весела Коледа и на вас.
Той обърна гръб на лимузината и отиде при Елинор, която го

чакаше при багажа им.
— Кой беше в онази кола? — попита тя, като го изгледа

подозрително.
Том се обърна към потеглящата лимузина. Сетне отново

погледна Елинор.
— Дядо Коледа — рече той.
— Дядо Коледа? Големичък си вече да вярваш в Дядо Коледа.
Той я прегърна през раменете и я поведе.
— Е, около Коледа е хубаво да вярваме, че стават и чудеса. Нищо

чудно да се сбъдне онова, което си пожелаеш.
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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
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