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1
УИТНИ
l

ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ

К ачих се в колата на леля Джаки и тръгнахме към 
болницата. Треперех в прогизналите си от дъж

да дрехи, стомахът ме присвиваше в болезнени спазми. 
Леля Джаки не ми каза нищо друго, освен че е имало 
злополука с родителите ми и бащата на Линкълн. 

Погледах в страничното oгледало и видях фарове
те на колата на Линкълн зад нас. В мига, в който леля 
Джаки ми бе съобщила новината, ми се искаше да хук
на към него, да му дам и да потърся утеха, но онова, 
което се случи порано тази вечер, беше променило 
всичко между нас. 

Но колкото повече приближавахме към болницата, 
толкова помалко значение имаха и глупавата кавга, и 
изречените гневни думи. 

Нищо друго не ти отваря очите за нещата, които 
наистина имат значение, както една възможна траге-
дия. Животът е ценен. Никой не ти дава гаранция за 
утре. 
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– Какво се е случило? – Зададох въпроса с надеж
дата да получа малко повече информация. 

Леля ми ме погледна за секунда и после пак обърна 
поглед напред към шосето, присвила очи, за да вижда 
през пороя, с който чистачките едва се справяха, въ
преки че се движеха на найвисоката скорост. 

– Не зная. Не искаха да ми кажат нищо повече по 
телефона. 

Възелът в стомаха ми се затегна още повече, прис
вих се от болката и увих ръце през кръста на трепере
щото си тяло. 

– Защо са се обадили на теб, а не на мен? 
– Звънях ти през целия път, докато карах към вас, 

но веднага се включваше гласова поща. Вероятно те 
също не са успели да се свържат. 

– Господи, телефонът ми беше изключен!  – про
шепнах. – Защото… 

Джаки ме погледна косо, но не каза нищо. Чув
ството на вина ме разкъса и погълна. Телефонът ми е 
бил изключен, докато родителите ми са били… 

Започнах да треперя още посилно. 
– Би трябвало да знам, ако нещо наистина, ама на-

истина лошо се е случило, нали? Би трябвало да усетя 
нещо, нали? Всичко трябва да е наред, нали? 

– Дръж се, Уит. Почти стигнахме. – Гласът на Джа
ки, обикновено така силен и уверен, сега звучеше ко
лебливо и дрезгаво като моя. 

Погледнах в страничното огледало още веднъж  – 
имах нужда да правя нещо, вместо да мисля за въз
можните ужасяващи последици, които оглушително 
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заливаха съзнанието ми. 
Насилих се да се фокусирам върху фаровете на 

Линкълн. Беше дошъл до вкъщи, след като ме изхвър
ли на улицата, а аз дори не знаех защо. Мислех, че вече 
е казал всичко, което има да ми казва. 

Не че това има някакво значение сега. Защото е ста
нала някаква злополука с родителите ми и баща му. С 
тримата!

Джаки вкара колата в паркинга на болница „Рис
коф Мемориал“ и спря на няколко метра от входа. 
Линкълн закова директно пред входа за спешното от
деление, изскочи и погледна към мен. 

В мига, в който Джаки спря колата, изскочих и 
хук нах. Дрехите ми бяха напълно мокри, но не ми пу
каше. Трябваше да знам. 

– Уит, чакай – извика Джаки, но не исках да я слу
шам. В мозъка ми кънтеше еднаединствена мисъл – 
веднага да разбера какво се е случило. 

Линкълн ме изчака пред автоматичните врати. Те 
се плъзнаха настрани, той протегна ръка към мен и 
преплете пръсти с моите. 

– Не ме интересува какво се случи преди това. 
Няма да позволя да се изправиш пред това сама. 
Няма значение кой какво има или иска да каже по 
въпроса, в това число не искам да чувам и твоите въз
ражения. 

Целият гняв, който бях натрупала след случило
то се между нас, се стопи и на негово място се появи 
страхът. Само кимнах с глава, но не намирах думи да 
отговоря. Той стисна ръката ми и в дланта му усетих 
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съвсем мъничко зрънце спокойствие сред въртопа от 
смазващи емоции. 

Влязохме заедно през вратите на спешното. Всичко 
беше така бяло, така чисто и ярко, в пълен контраст с 
бушуващата буря навън. В мига, в който момичето на 
рецепцията ни видя, лицето ѝ пребледня. 

– Господин Рискоф, семейството ви токущо прис
тигна. Чакат ви в частната чакалня, сър. – Погледът ѝ 
се прехвърли върху мен, но беше явно, че няма никак
ва представа коя съм. 

– Родителите ми също са били в злополуката. Се
мейство Гейбъл?

Линкълн стисна ръката ми, когато леля ми се поя
ви иззад гърба ми. Мокрите ѝ обувки изскърцаха по 
пода. Жената на рецепцията погледна отново Лин
кълн, после пак към мен. 

– О, да. Ако обичате, седнете тук… 
– Брат ми и съпругата му? Къде са? Обадиха ми се, 

че са тук – извика леля ми. 
Жената кимна и се пресегна към телефона. 
– Един момент, моля. Веднага ще извикам някой 

да дойде при вас. 
– Линкълн Бейтс Ръдърфорд Рискоф! Как смееш 

да идваш тук с нея? Не ѝ е позволено да стъпва тук! 
Искам да я махнете веднага!  – пищеше майката на 
Линкълн през отворената врата на фоайето. Брат му 
Харисън я стискаше за ръката. 

– Майко, моля те, успокой се. Ще… 
Лицето ѝ се сви и тя избухна в плач, а Харисън я 

притегли към себе си. Линкълн ме погледна, разкъс
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ван между семейството си и мен. 
– Съжалявам, трябва да… 
– Отивай  – гласът ми трепереше, докато пусках 

ръката му, и веднага усетих липсата на силата, която 
ми даваше тя. 

Джаки ме обви в ръцете си. 
– Съжалявам – каза той и закрачи към семейство

то си. 
Жената на рецепцията на спешното найсетне се 

обади на някого. Опитах се да гледам в нея, а не в 
Линкълн, но разбира се, не успях. Майка му протегна 
ръце да го хване и да го издърпа навътре, да не би слу
чайно да премисли и да се върне при мен. Сякаш го 
пазеше от злото, скрито в мен. 

Харисън я поведе навътре и вратата зад тях се за
твори. 

– Бихте ли дошли с мен? Има една приемна стая 
ето там… 

– Къде са родителите ми? Какво се е случило с 
тях? – Не можех да чакам и секунда повече. 

– Само след минутка лекарят ще говори с вас. 
Моля, елате с мен. 

Тя ни поведе през входа към стаята, където беше 
Линкълн. С Джаки седнахме на пластмасовите зеле
никави столове, прегърнахме се, притискахме се една 
към друга. Сякаш мина цяла вечност. 

Найсетне някой отвори вратата. Мъж в бяла прес
тилка. Предположих, че е лекарят. 

– Къде са родителите ми? Защо никой не ми каз
ва нищо? – Малкото сила и спокойствие, които при
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съствието на Линкълн ми даваха, сега се бяха изпари
ли. Исках да разбера, преди да си изгубя напълно ума 
и да започна да пищя като госпожа Рискоф. 

– Вие сте от семейство Гейбъл? Аз съм доктор 
Франсис. 

– Моля ви, кажете ни какво става – обади се Джа
ки.  – И двете сме на ръба да полудеем от неизвест
ността. 

Той кимна със сериозно изражение. 
– Господин и госпожа Гейбъл претърпяха злополу

ка порано тази вечер. Не знаем всички подробности 
за случилото се, но… 

Ушите ми бучаха. Виждах истината, изписана на 
лицето му. Знаех какво ще каже. 

– Господи!  – Гласът ми секна и проплаках.  – Не. 
Не! 

Изражението му стана още помрачно и тревожно. 
– Направихме всичко по силите си, но не успяхме 

да ги спасим. Ужасно съжалявам за двойната ви загу
ба. 

Болката и отказът да приема новината ме разкъсва
ха отвътре, сълзите ме заслепяваха. 

Не може да ги няма? Нали? 
Не е възможно. 
Дробовете ми спряха да функционират, не можех 

да дишам. 
– Не. Не. Не. – Ръцете на Джаки се затегнаха око

ло мен и ме залюля като в люлка. – Това не се случва 
нали? Не е истина. Те не са… 

– Ужасно съжалявам, Уит – изхлипа леля. – Толко
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ва много съжалявам.
– Ще ви дам малко време и когато сте готови, ако 

желаете, ще ви заведа да си вземете сбогом. 
Сбогом? 
Не. 
В съзнанието ми изникнаха покритите с бели чар

шафи тела на родителите ми, побягнах към кофата за 
боклук и се свлякох на колене. Давех се, но не можех 
да повърна. 

– Не мога, не мога. 
Джаки прибра косата от лицето ми. 
– Толкова съжалявам, мое сладко дете. Толкова съ

жалявам. 
Останах на колене и гледах как сълзите ми падат в 

черната торбичка в кошчето за боклук и се питах дали 
някога нещо в моя проклет живот щеше да е наред. И 
после се сетих за брат си. 

– О, Господи! Трябва да кажем на Аса. – Цялото 
ми тяло трепереше. – Боже, как ще му кажа? Какво да 
му кажа? 

Сълзите ми капеха посилно, побързо. Джаки ми 
помогна да се изправя на краката си. В мига, в който 
станах, осъзнах друго. И то дойде като шамар през 
лицето. 

Не зная какво се е случило с бащата на Линкълн. 
– Господи! Забравих да попитам какво се е случило 

с бащата на Линкълн. Трябва да знам дали…
Хукнах към вратата и се опитах да я отворя, но 

Джаки я затвори под носа ми. 
– Сега трябва да ме чуеш, Уитни. Имаме си нашите 
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огромни проблеми в момента. Нека те си се оправят 
с техните. Мисля, че за теб е найдобре, ако стоиш да
леч от това момче и от семейството му. Нищо добро 
няма да излезе от това. 
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2 
ЛИНКЪЛН
l

В зирах се в белия чаршаф, с който бе покрит баща 
ми. Не, не баща ми, а тялото му. Не е възможно 

баща ми да си е отишъл. Това под този чаршаф не може 
да е той. 

Извърнах поглед, за да гледам нещо друго. 
Стената. 
Замлъкналата апаратура. 
Присвитата фигура на майка ми, която се тресеше 

от плач на рамото на брат ми. 
Минута след като пристигнах, тя ме избута настра

ни и пак се хвана за него. И някак не успях да се въздър
жа и пак погледнах към чаршафа. 

Как може да го няма вече? Видяхме се днес. Преди 
няколко часа. Смееше се с един от стажантите си и го 
потупваше по гърба за нещо, което момчето бе напра
вило. Бях изпитал онова остро пробождане на завист. 

Двамата с баща ми никога не бяхме се смели заедно, 
той никога не беше се шегувал така с мен. Бях готов на 
всичко, за да видя този знак на одобрение на лицето 



 14 

му. Но всъщност аз почти не виждах лицето му. Или 
постоянно пътуваше по работа, или работеше до къс
но. 

Той никога не ме научи да играя бейзбол. Наетият 
треньор ме научи. 

Никога не дойде да ме гледа как играя, никога не 
видя нито един мой тъчдаун в пансиона, защото не мо
жеше да вмести моите мачове в програмата си. 

Не беше край мен да ми каже за момичетата, за сек
са, за презервативите. Приятелите ми свършиха тази 
работа. А после Комодора закова нещата като с пирон 
на челото ми, когато вече бях поголям. 

Моят баща се отличаваше с едно абсурдно качество: 
очевидна липса на интерес към всеки един важен мо
мент в живота ми. 

Спомних си седмицата, беше преди няколко месе
ца, когато разбрах, че трябва да се върна веднага в Гей
бъл. Баща ми беше пристигнал със самолет в Ню Йорк 
за някакво заседание и отидохме да вечеряме в едно от 
любимите ми места. Направи ми комплимент за до
брия избор на вино. 

А после изведнъж започна да сваля сервитьорката.
Пропъдих спомена и се загледах в белия чаршаф с 

тихо съжаление. Докато Комодора не влезе в стаята. 
Не знаех къде е бил, но от якето му течеше вода. Пог
ледна чаршафа. После мен. Майка ми. Брат ми. Преко
си стаята и седна на стола до леглото, на което бе поста
вено покритото тяло на баща ми. Гледах как събра сили 
да вдигне чаршафа. За първи път в живота си виждах 
ръката на стареца да трепери така. В мига, в който видя 
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лицето на баща ми, той стисна очи и пусна завивката. 
– Как се е случило? – В началото гласът му беше су

ров, дрезгав, сподавен, но веднага след това стана си
лен и настоятелен. – Как, по дяволите, стана това? 

Въпросът отекна из цялата стая, той завъртя рязко 
глава да огледа всички ни, погледът му ни изгаряше. 

– Все още не знаем, сър – отвърнах. 
Мускулите на челюстта му заиграха. 
– Искам отговори! Сега! Синът ми е мъртъв и Гей

бъл имат пръст в това. Никой няма да види бял ден и 
сън, докато не ни се каже как, по дяволите, се е случило!

Когато каза „Гейбъл“, цялото ми същество се сви, но 
за щастие, точно тогава лекарят влезе в стаята. 

– Господин Рискоф? Сър, ужасно съжалявам, че не 
бях тук, когато сте дошли. Бях при мъжа, който пръв е 
пристигнал на мястото на произшествието. Полицаят 
свърши с разпита си. Ако желаете… 

– Докарай го тук! – изгърмя гласът на Комодора. 
Лекарят кимна и излезе заднешком от стаята. По

гледът на Комодора, твърд като гранит, се стовари вър
ху мен. 

– Никога не съм предполагал, че ще надживея сина си. 
Майка ми вдигна поглед, лицето ѝ беше изкривено 

от мъка. 
– Ти трябваше да си на негово място. Каза, че си го 

повикал в офиса. И затова сега е мъртъв. 
Комодора сбърчи вежди. 
– За какво, по дяволите, говориш? 
Майка ми насочи разтреперания си пръст към дядо 

ми. 
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– Той излезе тази вечер посред такава буря, защото 
не си можел да чакаш за някакъв загубен отчет до утре! 
Ти си виновен! 

Лицето му не показваше нищо друго освен пълно 
объркване, а това ми беше напълно достатъчно да раз
бера всичко, което не се казваше на глас. 

Баща ми не е бил на работа тази вечер. 
Нямало е никакъв отчет. 
Излъгал е майка ми. Отново. 
Преди Комодора да отговори, лекарят се върна с 

един мъж в мокри дрехи. 
– Това е господин Ейнзли, пожарникар доброво

лец. Той… 
Комодора се изправи. 
– Остави човека да говори, не ти. 
Устата на доктора се затвори на секундата и той на

прави крачка назад. 
– Много съжалявам за загубата ви. – Мъжът свали 

почтително шапката си и погледна към майка ми.  – 
Госпожо… 

– Кажи нещо – майка ми скръцна със зъби и започ
нах да се опасявам, че ще подплаши мъжа и той ще из
скочи от стаята. 

Ейнзли кимна. 
– Прибирах се към къщи, след като закарах един 

приятел от бара до дома му, и забелязах, че част от 
ограждението на моста липсва. Голяма част от манти
нелата липсваше. Помислих си, че в дъжда човек лесно 
може да изгуби контрол върху колата си и да излети от 
моста. 
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– Кой мост? – попитах, защото бях минал по моста 
в близост до мястото, където живееха родителите на 
Уитни, и не бях забелязал нищо, докато карах от лов
ната къща към тях. 

– До „Бридж Стрийт“, в центъра. – Кимнах и той 
продължи. – Паркирах колата, излязох и огледах шо
сето. Забелязах една жена на брега на реката. Лежеше 
неподвижно. Обадих се на 911, грабнах чантата си и 
слязох долу. И после видях колите. И двете бяха засед
нали върху скалите. Едната беше преобърната. 

– Исусе – прошепна Комодора и сведе глава. 
– Отидох при жената, защото тя беше единствената 

жертва, която видях в началото. 
– В началото? 
– Да. Поверих пулса ѝ. Нищо. Не дишаше. Опитах 

с изкуствено дишане, опитах и със сърдечен масаж, но 
тя не реагира. После бърза помощ и спасителните от
ряди дойдоха. Навлязохме във водата. И тогава наме
рихме другите. 

Стомахът ми се обърна, когато си представих кар
тината, която описваше. 

– Синът ми трябва да е карал мерцедеса – каза Ко
модора с пресипнал глас. 

– Да, сър. Него го видях след жената. Съжалявам, 
че трябва да го кажа… – Той не довърши изречението. 
Погледна майка ми. – Сигурни ли сте, че искате да чуе
те това? 

– Просто кажи  – отвърна Комодора.  – Трябва да 
знаем. 

Ейнзли пак погледна майка ми и гласът му, плах и 
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тих, едва се чуваше, сякаш се надяваше да не достигне 
до нея. 

– Когато намерихме господин Рискоф, той беше 
под водата, в колата, на седалката до тази на шофьора. 

Вдигнах рязко глава и погледнах Комодора. Сигу
рен съм, че шокът, който преживявах, напълно отгова
ряше на изписания по лицето му. 

– На седалката до шофьорската? – Гласът на майка 
ми трепереше и изведнъж изпаднах в паника, че има 
вероятност да загубя и двамата си родители в една ве
чер  – баща ми в катастрофа, а майка ми от сърдечен 
удар. 

– Кой е карал тогава колата? – За щастие, тя не се 
хвана за гърдите, както правеше по време на някоя от 
нейните кризи. Погледът ѝ се стрелкаше от лице на 
лице, от Ейнзли към Комодора и обратно към Ейн
зли. – Кой е карал колата? – повтори въпроса си тя, но 
сега вече гласът ѝ беше пронизителен писък. 

Ейнзли преглътна тежко. 
– Не мога да кажа със сигурност, госпожо. Мястото 

зад волана беше празно, но прозорецът беше отворен. 
Майка ми скочи на крака. 
– Майко, моля те, седни – опита се да я успокои Ха

рисън, но тя го пренебрегна. – Той каза, че трябва да 
работи. Тръгна за работа. – Говореше на Комодора, ся
каш се надяваше дядо ми да потвърди нещо, което би 
превърнало лъжите на баща ми в истина. 

Знаех, че ако дядо ми можеше, би го направил. Но 
лицето му остана безучастно. Каквото и да кажеше, то 
нямаше да промени случилото се. Каквото и да кажеше 
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всеки един от нас, нямаше да промени обстоятелства
та. И найсетне брат ми каза на глас това, което всички 
мислехме. 

– Значи тя е изпълзяла през прозореца и е оставила 
баща ми да… 

Цялата кръв се оттече от лицето на майка ми, дока
то осъзнаваше думите на Харисън. 

– Онази жена, оная Гейбъл е убила съпруга ми! Тя 
го е убила! Тя… 

Прекосих стаята и приклекнах пред нея. 
– Майко, успокой се, моля те. 
И тя се изплю в лицето ми. 
Майка ми се изплю в лицето ми? 
Запрепъвах се назад шокиран и се избърсах. Никой 

в стаята не мърдаше, не се движеше. 
– Да не си посмял да ми проговориш някога! – Гла

сът ѝ беше смъртоносен, остър като бръснач. – Идваш 
ми тук тази вечер с дъщеря ѝ! Не стига, че цяло лято 
се мъкнеш с тая малка курва, ами тази вечер дойде в 
болницата с нея! Вероятно си се въргалял с тоя парцал 
в леглото, докато майка ѝ, курвата, е убила баща ти! 



ДРУГИ КНИГИ  
ОТ МЕГЪН МАРЧ

l

ПОРЕДИЦА „КРАЛ“

БЕЗМИЛОСТЕН КРАЛ
НЕПОКОРНА КРАЛИЦА

ГРЕХОВНА ИМПЕРИЯ

ПОРЕДИЦА „ГРЯХ“

ПОБОГАТ ОТ  ГРЕХА




