Майкъл МАЙНДКРАЙМ

художник на илюстрациите
Ивайло ИВАНЧЕВ

ДРУГИ КНИГИ ОТ СЪЩИЯ АВТОР
„ИЗПИТАНИЕТО“- октомври, 1993 година. Девето място в класацията за найпродавани книги на седмицата.
„ЗЛАТНИЯТ ОРАКУЛ“ - март, 1994 година Безспорният номер 1 в класацията по
писма на читатели.
„ДЕМОНИТЕ В NBA" - април, 1994 година. Четвърто място в класацията за найпродавани книги на седмицата.
„БОГОВЕТЕ НА ФУТБОЛА“ - юни, 1994 година. Две поредни първи места и едно
трето в класацията за най-продавани книги на седмицата. Второ място в телевизионната
класация. Седемнадесето място в класацията за най-продавани книги през 1994 година
„НОМЕРЪТ НА ХЮ“ - декември, 1994 година. Пето място в класацията за найпродавани книги на седмицата.
„ИЗГРЕВЪТ НА МРАЧНОТО СЛЪНЦЕ" - януари, 1995 година. Първо и пето място в
класацията за най-продавани книги на седмицата.
„ТЪМНАТА СТРАНА НА ЗЕМЯТА“ - март, 1995 година. Второ място в класацията за
най- продавани книги на седмицата.
„NBA - КРАЯТ НА КОРИДАТА“ - април, 1995 година.

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА
Преди време един нетърпелив читател беше написал в писмо до редакцията, че сигурно
съм страшен мързел, щом нямам издадена книга в продължение на половин година. Ставаше
дума за дългата пауза след излизането на„Боговете на футбола".
Какво ли си е казал този човек през април? Четири книги-игри за пет месеца! При това
едва ли може да се каже, че тези книги са еднообразни и се пишат лесно. Двата уестърна
изискваха дълго проучване и бяха пълни с новости в жанра. После дойде „Тъмната страна на
земята". Лично аз съм много горд с тази книга, защото смятам, че на моменти се
приближавам до доброто писане - като литература, а не като игра. За играта всички знаят. А
последната част е един намек - мислиш ли, че ще се задоволя само с кратък разказ? О, не!
Книгите-игри са великолепно забавление и създаването им е цяло приключение, но често
преди да заспя си мисля за една фентъзи-трилогия, която вече се досещате, нали? - ще си
бъде чиста литература. Но това е проект на бъдещето и няма да те занимавам повече с него
Ще дам повече подробности, когато имам нещо завършено, а не само идеи.
Да си дойдем на думата. Какво ще кажеш за „NBA - краят на коридата“? Моля? Епизодите
били малко на брой? Да бе, и аз това се притеснявах. Нищо, за следващата баскетболна книга
ще се помъча да ги увелича Обаче това ще увеличи и нещо друго, ако се сещаш какво искам
да ти кажа. И при тази инфлация нищо чудно да стигнем до малките портрети на Васил
Левски, дето можеш да намериш понякога в портмонетата на родителите си.
Е, това беше шега, дето е по-добре да не се сбъдва.
Когато пиша тези „няколко думи“, баскетболната книга още не е излязла и нямам никаква
представа как ще се приеме сред читателите. Честно казано - и без излишна скромност,
защото девическите манастири отдавна са пусти - надявам се да успея да побъркам от игра
всички читатели. Често в писмата ме обвиняват, че някои от книгите ми били прекалено

лесни и тогава аз запретнах ръкави да създам „NBA - краят на коридата”. И ако някой ти
каже, че е успял да стане шампион и да не фалира от първи път, можеш спокойно да му се
изсмееш в лицето и да го наречеш „нагъл лъжец”. Защото аз, който съм автор на книгата и
знам почти всички правилни отговори, успях едва от третия път.
Може би искаш да знаеш каква музика съм слушал този път. Докато пишех „Случаят с
ритнитопковците” това беше „Apetite for destruction” на GUNS 'N' ROSES. Другите два
разказа са писани през лятото на 1994 година. Тогава пишех на пълна тишина, но вместо това
често поглеждах през прозореца към отсрещното заведение. Там работеше една много хубава
сервитьорка с ангелски профил и пленителна усмивка. Именно нея съм описал като Бренда
Миър в „Бърз реванш“. Е, тя сигурно никога няма да разбере това. А Джуди Роуз няма
прототип, защото достойнствата й не са физически и не сметнах за нужно да давам подробности за външния й вид.
В „Тъмната страна на земята“ имаше обява, че събирам ученици. За първи път през това
лято - лятото на 1995 година - ще се опитам да науча някои от читателите да напишат книгаигра и дори ще им помогна в това начинание. Ако експериментът излезе успешен, в скоро
време очаквай книга-игра, в която аз ще бъда само съавтор. И разбира се, през есента
експериментът ще продължи. Обява за това ще има в следващата ми книга-игра.
Ето как неусетно стигнах дo следващата си книга ( едва ли ще се принизиш дотам в
сляпата си завист, че да отречеш изящната непринуденост на стила ми, както би казал Сан
Антонио) и тук е мястото да й направя фина и ненатрапваща се реклама. Темата е малко
закъсняла, ако трябва да се съобразявам с модата. Ето защо няма да го правя. И така, става
дума за книга-игра, посветена на източните бойни изкуства. Не, не ми казвай, че темата е
изтъркана, защото ще сгрешиш. Бих опровергал всеки твой аргумент още преди да си го
изрекъл.
Първо, няма кофти теми, а само кофти автори.
Второ, още не е излизала свястна книга-игра на тази тема. Не ми изтъквай „Пътят на
тигъра", защото тя минава доста далеч от бойните изкуства и почти не се занимава с тях. А
всичко останало, ако изобщо го има, е било толкова сиво, че даже не съм му обърнал
внимание.
Трето, бойните изкуства са тема, около която може да се завърти такъв екшън, та свят да
ти се завие. И най-сетне ще напиша книга, в която ще има страшно много битки.
А от третото следва и четвъртото. Щом ще има битки, трябва да има и система, по която да
се провеждат те. И хич недей да се съмняваш, че тази система също ще бъде нещо ново.
НОВО! Ето къде е притегателната сила на темата бойни изкуства, поне за мен. Напоследък
писах две книги на съвременна тематика и една спортна, която се пише доста по-различно от
обикновените книги- игри. Сега искам да направя една разходка в миналите времена.
И така, надявам се, че съм успял да те убедя да тръпнеш в очакване на следващата ми
книга. А ако не съм, прочети горните няколко пасажа още веднъж и току-виж съм постигнал
целта си.
Забелязвам, че тези „няколко думи" станаха няколко no няколко на степен няколко u още
толкова. Причината за тази словоохотливост безспорно се крие в необичайната ми скромност
и въздържаност в уводите към последните ми две книги, където съм направо аскет по
отношение на изразите. Е, сега си плащам за въздържанието с лихвите. И ти заедно с мен.
Един въпрос би трябвало да се породи в теб след всичките ми приказки (може би не само
един, но мен ме вълнува точно този, който смятам да ти подскажа, ако вече не си се сетил за
него) - как се казва следващата ти книга, бе, човек?
Моят отговор е: „Не знам!"
Темата е кристално ясна, а сюжетът се нуждае тук-там от някое забърсване, но и той е
почти изяснен. Но проклетото заглавие така и не иска да се появи. Инати се, запъва се като

магаре на мост и ме тормози. Подобно на недостъпна красавица, то ме кара да мисля
непрекъснато за него, да търся ден и нощ път към него, дори да го сънувам, обвито в
непрогледна мъгла.
Обаче, недостъпни красавици няма, както и безкрайно упорити заглавия. Почукай и ще ти
отворят, както е казано в библията. Въпросът е там, че не е казано къде точно трябва да
почукаш и затова на някои не им отварят. Елементарно, Уотсън!
Е, аз знам къде да почукам и затова ако отворите тази книга на някоя от последните
страници, там ще намерите реклама за моята следваща книга. И с големи букви ще прочетете
заглавието й!
През кратката си кариера като автор на кни- ги-игри получих много писма (около 700, ако
трябва да бъда точен). Често в тях има молба да помогна на някой читател да се сдобие с моя
книга, която липсва в колекцията му. Ето каква е истината. От всяка моя книга си пазя по два
екземпляра. В първия слагам изрезки от вестникарските класации за най-продавани книги, в
които съм успял да Вляза. Вторият екземпляр е работен. Често се налага да преглеждам
старите си книги, за да си припомня някои трикове. Понякога давам този втори екземпляр на
някой приятел, който се мисли за достатъчно голям, за да не си купува книги-игри, но в
същото време проявява интерес към работата ми. Истината е, че не знам как бих могъл да
открия екземпляр от първите си четири книги, затова и не бих могъл да помогна на читателите си.
Е, май казах всичко, което исках да кажа, дори и малко отгоре. Остана само стандартното
ми, но съвсем искрено пожелание:
ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ И УСПЕХ! МАЙКЪЛ МАЙНДКРАЙМ

ВЪВЕДЕНИЕ
В тази книга са описани три истории от кариерата на Пол Делор. Главният герой е ченге
по призвание и не се плаши от трудностите, които крие полицейската работа. Съдбата го
сблъсква с много опасности, които трябва да бъдат преодо- ляни с твоя помощ, читателю. От
теб зависи какво ще се случи с твоя герой, дали ще излезе победител от битката с
престъпността или ще трябва да напусне полесражението с наведена глава.
„БЪРЗ РЕВАНШ“ - това е историята на едно отмъщение. Делор се изправя срещу човека,
който е отнел живота на няколко негови колеги, в това число и на неговия партньор. Изходът
от битката е в ръцете на читателя, който трябва да помогне на полицая. Правилните решения
са в основата на успеха.
„СЛУЧАЯТ С РИТНИТОПКОВЦИТЕ“ - следователят Делор се изправя срещу загадка,
която заплашва да провали футболното първенство, ако не бъде разгадана спешно. Той
ръководи следствието - разпитва свидетели, събира улики, проучва заподозрени. Ще успее ли
да залови истинския престъпник? Ще успее ли да различи истината от лъжата и престъпника
от невинния? Всичко зависи от твоите решения, читателю!
„НЕКАНЕНИЯТ ГОСТ" - най-страшната от трите истории. Не защото в нея има страшни
същества, а защото е реална и може да се случи на всеки от нас. Защото живеем в страна, в
която лудите са повече от нормалните и все по-често определението „луд" звучи като

комплимент, вместо като присъда. Делор трябва да- спре психопата-убиец, който заплашва
семейството му.

Живеем в държава, в която престъпниците са на уважение, а честните хора едва свързват
двата края. Образът на Влади Вързала стана национален любимец, вместо да предизвика
отвращение. Много от хората, които притежават някаква реална власт, с мъка успяват да
сглобят две поредни смислени изречения и изобщо не се срамуват от духовната си нищета.
Но това не е всичко. Расте поколение, за което нарушаването на законите и обществените
правила е нещо естествено. Какво ще стане с държавата, когато тези млади хора пораснат?
Може би ще трябва да грабнем пушките и който оцелее...
Тази книга е протест срещу всичко това
Защо героят е с чуждо име? Защо не пиша за българските полицаи? Защото имам очи и
виждам какво правят те. Виждам как всички са се превърнали в катаджии, но не смеят да
спират беемветата на важните клечки, а съдират кожата на обикновените хора и чужденците.
Ето защо моят герой не може да има българско име. Ако нещата се променят - искрено се
надявам да стане така, защото положението става нетърпимо, - книгата за непобедимото
българско ченге няма да закъснее да се появи. Бих искал да мога да я напиша още утре.
Но ето че се отклонявам от темата, а тя е играта. Делор срещу престъпния свят! Кой ще
победи? Това зависи единствено от твоите способности!
От иди на “БЪРЗ РЕВАНШ“.

УВОД
В тази история ще бъдеш полицаят Пол Делор, който преследва опасен престъпник. Но
преди да започне екшънът, трябва да попълниш дневника на приключението.
КАЧЕСТВО

ОЦЕНКА

Рефлекс
Стрелба
Шофиране
Знания за коли
ОРЪЖИЕ -

КАЧЕСТВА: оценките за четирите качества ще намериш в епизодите 2, 4, 33 и 34.
Избери един от тях, определи оценките и едва тогава продължи да четеш нататък.
ОРЪЖИЕ: тази графа ще попълниш по-късно.
Ако си изпълнил всички указания, ти си готов за приключението. Отиди на 1.
1
Пол застана пpeд огледалото в коридора и внимателно се огледа. Повече от месец не бе
обличал униформата, но със задоволство установи, че му стои като на манекен, само леко
пооправи фуражката. След това влезе в стаята.
Посрещна го взрив от конфети и приветствени възгласи.
- Здрасти, Пол - тупна го по рамото Майк Спилейн. - Радвам се, че отново си сред нас.
Всички се радваме.
- Благодаря, Майк!
- И не се притеснявай, ще го пипнем оня кучи син.
Черна сянка премина по лицето на Делор. Мъчителният спомен, съзнателно потискан от
месец насам, започна да изплува в съзнанието му.
Тогава се намеси Карла и оправи работата.

Привет, Пол - каза тя и се хвърли радостно на врата му. - Да знаеш колко се радвам, че
отново си сред нас!
- Казахме му вече — обади се Майк.
- Тъй ли? - извърна се учудено тя. После, намигайки дяволито на другите, каза: - Ама
това не сте. — И целуна Пол по всички правила.
- Господи, Карла, преди стотина години това би било сигурен признак за предстояща
сватба - виновно се усмихна Пол.
- Но сега е просто проява на добро чувство. Е, получи си наградата, задето рживя, а сега на работа. Партньорът ти отдавна чака.
Това разруши окончателно грижливо градения бент и споменът нахлу в главата му. . Пол
затвори очи и преживя кървавата касапница, може би за стотен път през последните дни.
Отиди на 3.
-

2
Ето четирите оценки, подредени във възходящ ред - 2. 3. 4 и 5. Разпредели ги. както сам
намериш за добре. После се върни на УВОД, за да продължиш четенето.
3
Въздухът е изпълнен с пищящи куршуми. И двете страни не пестят оловото. Численото
съотношение е четирима на един, но онзи е въоръжен с последен модел лека картечница, а и
позицията му е по-изгодна - втори етаж, докато полицаите са на улицата, залегнали зад двете
патрулни коли.
- Трябва да изчакаме подкрепление - обажда се Пол в паузата между два откоса. - Ако се
покажем, почти сигурно е, че ще ни очисти.
- Ами! - възразява Том. - Ей сега ще му покажа на мръсника.
Той се изправя бързо и отправя няколко изстрела. Картечният откос го отрязва през кръста
и на местата, откъдето са минали куршумите, зейват зловещи червени дупки.
Том издъхва на момента.
- Мръсна гадина! - изкрещява Гордън, партньорът на Том, и се надига да отмъсти за
приятеля си. Сполетява го почти същата участ, само че този път куршумите намират главата
му и кръвта е повече.
- Господи, та той ги уби! - промълвява невярващо Брет Донован — човекът, с когото Пол
патрулира из улиците на града в продължение на повече от десет години.
- Предупредих, че е опасен, Брет. Ще дойдат още от нашите и тогава няма да му се
размине.
- Не! — прекъсва го разпалено Брет. - Може да избяга през някой заден вход или дявол
знае какво. Трябва да го очистим веднага!
В друг случай Пол би възразил, но яростта от убийството на двама колеги и приятели е толкова прясна и подтикваща.
Убий кучето ! Дай му да разбере!
- Добре - съгласява се Делор. - Ставаме едновременно и изпразваме пистолетите. Готови!
- Давай!
Двамата се подават зад прикритието си в абсолютен синхрон, насочват оръжията към предполагаемата цел и натискат спусъците. Горе-долу по същото време и онзи пуска картечницата в
действие.
Първата половина от откоса е предназначена за Пол, но доста от куршумите изсвистяват над
главата му. Едва в края убиецът коригира мерника и три коварни парчета олово се забиват в
гърдите и дясното му рамо. Делор изпуска пистолета и се завърта. Това му дава възможност да
види в подробности смъртта на приятеля си.

Първият куршум скъсва част от вратните жили на Брет, а следващите два прекършват гръкляна и прешлените. Главата на Брет се килва неестествено назад, очите му застиват в учуден поглед
и той рухва бавно на земята. Около тялото му се образува голяма локва кръв.
Стрелбата спира. От четиримата полицаи е останал само Пол, но раните му го правят
небоеспособен. Наемният убиец Ян Уидоумейкър, когото трябваше да заловят, дава почивка на
картечницата. Пронизителният звук на полицейски сирени се приближава и явно това го кара да
се замисли за бягство.
Помощта дойде, но от убиецът вече нямаше следа, а Пол бе в много тежко състояние. Цели
пет дни докторите се бориха за живота му, а пълното възстановяване стана факт едва след месец.
Цяло чудо според медиците, но Пол знаеше как е постигнал бързото си оздравяване - силното
желание да отмъсти свърши всичко вместо него.
Отиди на 5.
4
Ето четирите оценки, подредени във възходящ ред — 1. 3, 3 и 5. Разпредели ги. както
намериш за добре. После се върни на УВОД. за да продължиш четенето.
5
Добре ли си? - разтревожено попита Карла.
Да, нищо ми няма - отвърна Пол. - Не се безпокой.
Може би не трябваше да започваш толкова скоро - поклати глава тя и забърза по работа.
Наистина не бе напълно възстановен психически, но мисълта, че убиецът вече цял месец
успява да се изплъзне, го влудяваше. Ян Уидоумейкър бе убил партньора му, а за такива неща
прошка нямаше, един от двамата бе станал излишен на този свят.
Пол отвори служебното гардеробче и се загледа в двете оръжия. Colt-ът бе някак поаристократичен, изглеждаше по-внушително. Освен това бе пригоден за стрелба с куршуми
„дум-дум“ - седем броя в един пълнител. Glok-17 бе по-лек и пълнителят му съдържаше цели 17
патрона, но за сметка на това те не бяха толкова смъртоносни.
И двете оръжия си имаха предимства и недостатъци. Пол се зачуди кое да избере за първото
си дежурство.
Помисли добре и зап иши избора в дневн ика, в графа „ОРЪЖИЕ". Ако си избрал
Colt-a, отиди на 6. В случай, че си избрал Glok-17, отиди на 7.
-

6
В крайна сметка предпочете Colt-a и го пъхна в кобура. Куршумите „дум-дум“ заслужаваха
доверие.
Отиди на 8.
7
В крайна сметка предпочете Glok-17, главно заради двойно по-големия брой патрони, и го
пъхна в кобура.
Отиди на 8.
8
Предстоеше му да види новия си партньор. Делор се зачуди какво ли е избрал за него Карл
Мълиган - шефът на участъка.
Цели десет години двамата с Брет кръстосваха улиците на града, влизаха в безброй схватки с
престъпниците и всеки път оцеляваха, за да продължат борбата срещу злото. Познаваха се отлично, разбираха се само с жестове и погледи, бяха идеалният тандем и едва ли някой от двамата
си е мислил, че ще дойде ден да смени партньора си. А ето, че за Пол този ден настъпи.

Какъв ли щеше да бъде новият? Досаден темерут или върл последовател на Рамбо, който
мечтае за подвизи? А може би някой нахакан младок? След няколко минути щеше да научи поне
част от отговора.
На път към патрулната кола Пол мина покрай кабинета на Мълиган и спря за миг.
Изборът е твой !
- ще се отбиеш при шефа за малко - отиди на 9.
- ще продължиш към колата - отиди на 10.
9
След кратко колебание реши да се отбие при Карл, само за минутка.
Мълиган не беше сам, в кабинета му имаше някаква жена, на която Пол не обърна
внимание…. „Нова секретарка“, помисли си.
- А, Пол, чакахме те - усмихна се Мълиган.
- И двамата ли?
- Ами да - каза Карл. - Нека ви запозная. Пол, това е Бренда Миър. Бренда, това е Пол Делор,
твоят наставник. От днес двамата сте един тим в скука и екшън.
Вестта бе посрещната по коренно различен начин от новоизлюпените партньори. Бренда прие
новината с плаха усмивка, докато Пол едва успя да издаде няколко нечленоразделни звука, от
които не стана много ясно какво мисли по въпроса. Но като опитен полицай, той бързо се
окопити и направи свръхскоростен оглед на колежката си.
Беше малко над средния ръст, с къса и леко къдрава коса, която едва докосваше изящните й
рамене. Не бе сложила червило, но естественият цвят на устните й и тяхната изявена чувственост
правеше това средство излишно. Носът бе малко чип и приятно вирнат, а кожата на лицето идеално гладка.
Но най-хубавото нещо в нея, ако изобщо красотата може да бъде степенувана и
класифицирана, бяха очите й, които той определи като тъмни, искрящи и... дълбоки. За миг му се
прииска да добави „зовящи и готови да ме погълнат и приютят“, но засега откри в тях само
крехки наченки на интерес, по всяка вероятност професионален.
Неволно плъзна поглед към ръцете й и пътьом откри, че тялото на Бренда би могло да спечели
някой плажен конкурс, ако дрехите не заблуждаваха. Но, което му се стори по-важно, по
пръстите й не откри следа от венчален пръстен.
За миг пред очите му се разиграха последните моменти от престрелката с Уидоумейкър, само
че този път с Бренда вместо Брет. Възможността го накара да потръпне.
- Бренда, изчакай го в колата - каза Карл. - Искам да му кажа нещо насаме.
Тя кимна с разбиране и напусна кабинета, поклащайки божественото си тяло върху чифт
елегантни и стройни крака.
Изборът е твой!
- протестираш срещу новия си партньор - отиди на 12.
- примиряваш се - в този случай Карл ти казва няколко мили думи по повод завръщането
ти в строя и ти пожелава успех в търсенето на Ян. Отиди на 13.

10
След кратко колебание реши да се отбие в края на дежурството, защото любопитството го
подтикваше да разбере по-скоро нещо за новия си партньор.
Пред колата стоеше млада жена, но Пол не й обърна внимание. Партньорът не се виждаше,
може би беше вътре. Пол се наведе и погледна в купето. Нямаше никой.
- Пол Делор? — попита жената.
Едва сега й отдели повече внимание Беше малко над средния ръст, с къса и леко къдрава коса,
която едва докосваше изящните й рамене. Не бе сложила червило, но естественият цвят на
устните й и тяхната изявена чувственост правеха това средство излишно. Носът бе малко чип и
приятно вирнат, а кожата на лицето - идеално гладка.
Но най-хубавото в нея. ако изобщо красотата може да бъде степенувана и класифицирана,
бяха очите й, които той определи като тъмни, искрящи и... дълбоки. За миг му се прииска да
добави „зовящи и готови да ме погълнат и приютят“, но засега откри в тях само крехки наченки
на интерес, по всяка вероятност професионален.
Неволно плъзна поглед към ръцете й и пътьом откри, че тялото й би могло да спечели някой
плажен конкурс, ако разбира се дрехите не заблуждаваха. Но, което му се стори по-важно, по
пръстите й не откри следа от венчален пръстен.
За миг пред очите му се разиграха последните мигове от престрелката с Уидоумейкър, само
че този път с нея вместо с Брет. Възможността го накара да потръпне.
- Пол Делор? - повтори въпроса си тя.
Той разбра, че npeg него стои новият му партньор. Леко зашеметен от неочакваното си
прозрение. Пол разтърси глава. След това бързо се взе в ръце.
- Извинете, малко съм объркан - каза той. - Аз съм Делор, а вие сигурно сте моят партньор?
- Предпочитам да минем на ти - усмихна се тя. - Викай ми Бренда. Бренда Миър — допълни.
- Пол Делор - представи се той. - Не се държа по най-добрия начин, но трябва да ме
разбереш - трудно ми е да си представя, че ще имам жена за партньор, след като през цялата си
кариера съм бил с мъже.
- Няма проблеми. Пол, с времето ще свикнеш. Е, тръгваме ли на първото съвместно
дежурство или ще стоим тук, докато пуснем корени?
Изборът е твой !
- ще се опиташ да протестираш пред Карл Мълиган - отиди на 11.
- ще се примириш - отиди на 13.
11
Само минутка, Бренда - каза Пол. - Трябва да кажа нещо на шефа.
Той хукна към кабинета на Мълиган, опитвайки се да потисне гнева си, за да не влезе с взлом
при Карл. Нервно натисна дръжката и нахълта в стаята.
Отиди на 12
-

12
По дяволите! - заръкомаха ядосано Пол. - Какво означава това, Карл?
Кое? - спокойно попита Мълиган.
Много добре знаеш кое, стари дяволе! Забрави ли. че започнах като твой партньор в този
участък и цяла година бяхме като дупе и гащи? Как можа да погодиш подобен номер на бившия
си партньор?
- Момичето си го бива - подхвърли небрежно Карл. - Няма да отречеш, че е хубава, нали?
Освен това има отлична диплома от полицейската академия плюс личната препоръка на
директора. Помолиха ме да бъде прикрепена към някой опитен лъв в професията, за да може да
усвои най-доброто, и аз се сетих за теб.
-

- Мерси! - саркастично изсумтя Пол. - Натрисаш ми крехкия ангел, за да съм с вързани ръце
срещу онзи убиец, така ли?
- Тя ще те озапти. Пол. Когато си с нея, няма да поемаш излишни рискове. - Карл се
приближи до него и го прегърна през рамото. - Знам колко искаш да се срещнеш с Уидоумейкър,
приятелю, но едва ли си в най-добрата форма. Задръж топката за известно време и ако до тогава
не го спипат, ще махна Бренда от теб. В случай, че още го искаш, разбира се.
- Но...
- Никакви възражения! Покажи на малката някои трикове, а след две седмици ще говорим
пак. Хайде, тръгвай!
В този момент в кабинета нахлу, като хала Майк Спилейн.
Отиди на 30.

13
Потегляме - каза Пол.
Слушам, сър! — изкозирува на шега Бренда и понечи да седне зад волана. - Може ли да
покарам?
Изборът е твой! Запомни решението си и отиди на 14.
-

14
Първите пет минути изминаха в мълчание. Придържаха се към главните улици и оглеждаха
внимателно обстановката.
- До всички коли! До всички коли! — изпращя радиовръзката. - Убийство в района на
Даунинг скуеър. Точният адрес е Глобъри стрийт седемнайсет.
- По дяволите! — изруга Пол. - Залагам сто към едно, че на Чък Моркова са му светили
маслото.
- Кой е Чък Моркова? - попита Бренда.
- Дребен мошеник, който държи събирането на залози в района. Казват, че напоследък имал
проблеми с... Господи!
Прозрението го озари внезапно - Чък беше от средните риби в престъпната организация и
убийството му сигурно е било поверено на някой професионалист. Като се добави фактът, че Ян
Уидоумейкър отдавна имаше зъб на Чък, картинката започваше да се оформя.
- Към Глобъри стрийт — изкомандва Пол и погали оръжието си.
Кой е шофьорът?
- Пол - отиди на 15.
- Бренда - отиди на 16.
15
Пол навлезе с голяма скорост в улицата и натисна спирачката в последния момент. Колата се
закова пред номер седемнадесет.
От входа изскочи атлетичен тип с тъмни очила, къса черна коса, прилепнали към бедрата му
черни дънки, черни кожени ръкавици и семпло кожено яке, което не се отличаваше по цвят от
останалите дрехи. Пистолетът, който държеше в дясната си ръка, също беше черен.
Пол веднага го позна - Ян Уидоумейкър! Щеше да го познае дори сред хиляди, облечени като
него, а ако беше сляп, щеше да го подуши - омразата изостря сетивата.
Убиецът се ориентира бързо в създалата се ситуация и откри огън по полицаите. Целеше се в
мястото до шофьора, защото седящият там има повече време да се подготви за стрелба и
следователно пръв подлежи на обезвреждане.
А мястото до шофьора бе заето от Бренда. Сам избери - 21, 22 или 23.

16
Бренда навлезе с голяма скорост в улицата и натисна спирачката в последния момент. Колата
се закова пред номер седемнадесет.
От входа изскочи атлетичен тип с тъмни очила, къса черна коса, прилепнали към бедрата му
черни дънки, черни кожени ръкавици и семпло кожено яке, което не се отличаваше по цвят от
останалите дрехи. Пистолетът, който държеше в дясната си ръка, също беше черен.
Пол Веднага го позна - Ян Уидоумейкър! Щеше да го познае дори сред хиляди, облечени като
него, а ако беше сляп, щеше да го подуши - омразата изостря сетивата.
Убиецът се ориентира бързо в създалата се ситуация и откри огън по полицаите. Целеше се в
мястото до шофьора, защото седящият там има повече време да се подготви за стрелба и
следователно пръв подлежи на обезвреждане. А мястото до шофьора бе заето от Пол.
Виж оценката си за рефлекс. Ако е по-голям а от 3, отиди на 19. В случай, че е точно 3,
избери -17 или 18. Ако е по-малка от 3, отиди на 20.
17
Отиди на 20
18
Отиди на 19.
19
Опитът помогна на Пол да избегне смъртта. Със светкавично движение той отвори вратата на
колата и изскочи навън. Тялото му още не беше докоснало земята, когато куршумите пробиха
стъклото точно на мястото, където допреди стотни от секундата беше седял.
Задоволявайки се с единичен откос, Ян скочи в паркиран наблизо джип „Мицубиши“ и запали
мотора. Само след секунди щеше да избяга, ако Делор не предприемеше нещо.

Би могъл да стреля по джипа, но така със сигурност щеше да изтърве убиеца, ако не улучеше.
Другата възможност бе да опита гонитба с коли по улиците на града.
Изборът е твой!
- преследване с коли - отиди на 25.
- стрелба по джипа - отиди на 27.
20
Всичко стана много бързо и неочаквано. Пол изобщо не успя да реагира. Куршумите пробиха
дебелото стъкло, пръснаха го на хиляди малки парченца и се забиха в тялото на безпомощния
полицай.
Бренда изпищя, виждайки появилата се по лицето му кръв, и закри с ръце очите си. Ако Пол
бе останал жив, щеше да й обясни, че това е най-глупавото нещо, което човек може да направи в
такава ситуация, но куршумите на убиеца прекъснаха нишката на живота му малко преди
колежката му да направи тази грешка.
Уидоумейкър би могъл спокойно да застреля и нея, но времето бе прекалено ценно за него, за
да се отдава на извратените си удоволствия. Вместо това той скочи в паркиран наблизо джип
„Мицубиши“ и офейка от местопрестъплението. Цялата полиция се вдигна на крак да го търси,
но безуспешно. Вместо нея работата свърши неизвестен тип няколко години по-късно, който
хладнокръвно наръга Ян с нож при едно кръчмарско сдърпване и веднага след това избяга. Но
това е друга история.
Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на
Ян Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!
21
От лекциите в полицейската академия Бренда знаеше точно какво трябва да се направи в такъв
случай, но никой никога не я беше учил как да се сдобие с времето, нужно за извършване на
правилните действия.
Тя рязко отвори вратата и се изхвърли навън. Куршумите я застигнаха във въздуха и поне три
от тях останаха в тялото й. За щастие раните не бяха опасни, само я извадиха временно от строя
и участието й в преследването на Уидоумейкър приключи.
Ян прекрати стрелбата, метна се в паркиран наблизо джип „Мицубиши“ и запали мотора. Пол
разбра, че трябва да действа светкавично. Нямаше смисъл да се тревожи за Бренда, след малко на
адреса щяха да пристигнат още патрулни коли.
Отиди на 24.
22
От лекциите в полицейската академия Бренда знаеше какво точно трябва да направи в такъв
случай, но никой никога не я беше учил как да се сдобие с времето, нужно за извършване на
правилните действия.
Тя рязко отвори вратата и се опита да изскочи навън, но куршумите я застигнаха преди това.
Поне три останаха в тялото и, ранявайки я смъртоносно.

В този момент Пол допусна грешка. Той се спусна към партньорката си, забравяйки за опасността. Повдигна раменете й с лявата си ръка, а с дясната се опита да я свести. Беше му трудно
да осъзнае, че подобна задача вече бе по силите само на боговете.
Уидоумейкър беше решил да не се занимава с втория полицай, защото знаеше, че трябва да
бърза, ако иска да се отърве от хайката на ченгетата. Но той видя пред себе си идеална мишена и
не издържа на изкушението. Вдигна пистолета и пусна два куршума право в главата на Делор.
Полицаят застина за миг, после тежко се отпусна върху тялото на мъртвата Бренда.
Уидоумейкър се метна в джипа, потегли рязко и напусна мястото на кървавата драма. Цялата
полиция се вдигна на крак да го търси, но безуспешно. Вместо нея работата свърши неизвестен
тип няколко години по-късно, който хладнокръвно наръга Ян с нож при едно кръчмарско
сдърпване и веднага след това избяга. Но това е друга история.
Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на Ян
Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!
23
От лекциите в полицейската академия Бренда знаеше какво точно трябва да направи в такъв
случай и тя го изпълни без грешка. Рязко отвори вратата и се хвърли на земята, претърколи се
два пъти, опитвайки междувременно да извади оръжието си. Спря я режеща болка в глезена,
сигурно го беше изкълчила при приземяването.
Ян прекрати стрелбата, метна се в паркиран наблизо джип „Мицубиши“ и запали мотора.
Пол разбра, че партньорът му е вън от играта и грижата по залавянето на убиеца ляга изцяло
на него. Донякъде така беше по-добре, защото не искаше да излага Бренда на опасности. Нямаше
нужда да прави нещо за нея, скоро щяха да дойдат други патрулни коли. Сега трябваше да се
заеме с Ян
Отиди на 24.
24
Би могъл да излезе от колата и да стреля по джипа, но така със сигурност щеше да го изпусне,
ако не улучеше. Другата възможност бе да подкара след него, опитвайки гонитба с коли по
улиците на града.
Изборът е твой!
- преследване - отиди на 26.
- стрелба - отиди на 28.
25
Пол се хвърли към шофьорското място и избута Бренда оттам, оставяйки я на улицата.
Той е само мой, партнер - каза Делор с извинителна усмивка. След това даде газ.
Отиди на 29.
26
Избягвайки стрелбата по движеща се мишена. Пол заложи на пo-сигурния вариант. Стисна
нервно волана на автомобила и потегли след убиеца. Кракът му натискаше педала на газта,
сякаш искаше да го набие в пода като пирон.
Отиди на 29.

27
С отработено в дългите часове на тренировки движение Пол извади оръжието си и го насочи
към джипа. Всичко стана за не повече от секунда, но мозъкът му работеше бясно, опитвайки се
да избере правилната тактика.
Джипът беше голяма мишена, но безразборната стрелба по него трудно би била ефикасна.
Трябваше да си избере някаква конкретна цел.
Би могъл да опита с няколко изстрела в резервоара да вдигне убиеца във въздуха, но нямаше
стопроцентова сигурност, че бензинът ще експ- лоадира.
Гумите не бяха лоша цел, стига да успееше да ги улучи при тази скорост.
И, разбира се, можеше да опита направо да стреля по Уидоумейкър, въпреки че от убиеца се
виждаше само главата и малка част от раменете в гръб.
Изборът е твой!
- в резервоара — отиди на 36.
- в Уидоумейкър — отиди на 42.
- в гумите — отиди на 53.
28
Пол прецени, че джипът е по-мощен, освен това вече е набрал скорост и лесно би могъл да му
се изплъзне. Тогава единственото решение беше да стреля.
Лявата му ръка блъсна вратата, докато с дясната изваждаше пистолета. Подавайки се над вратата, той опря лактите си на нея и насочи оръжието към отдалечаващия се джип. Мозъкът му работеше бясно, опитвайки се да избере правилната тактика.
Джипът беше голяма мишена, но безразборната стрелба по него едва ли би дала резултати.
Трябваше да избере по-конкретна цел.
Би могъл да опита с няколко изстрела в резервоара да вдигне убиеца във въздуха, но нямаше
гаранция, че бензът ще експлоадира.
Гумите не бяха лоша цел, стига да успееше да ги улучи при тази скорост.
И, разбира се, би могъл да стреля направо в Уидоумейкър, въпреки че от убиеца се виждаше
само главата и малка част от раменете в гръб.
Изборът е твой!
- в резервоара - отиди на 36.
- в Уидоумейкър - отиди на 42.
- в гумите - отиди на 53.
29
Уидоумейкър не успя да вземе преднина, въпреки че беше потеглил по-рано. Пол караше на
трийсетина метра зад него и преднината на убиеца се топеше с всеки изминал момент. Скоро
щеше да се залепи на задницата на джипа.
Виж си оценката си за знания за коли. Ако е по-голяма от 2, отиди на 35. В противен случай
отиди на 52.
30
- Някой е светил маслото на Чък Моркова - каза на един дъх Спилейн.

Кога? - попитаха двамата в един глас.
- Току-що ни алармираха съседите. Всъщност не съм сигурен, че жертвата е Чък, но...
-

Той е - отсече Пол. - Отдавна се носеха слухове, че са му взели мярката.
Чък Моркова бе средна риба в престъпната организация. Занимаваше се със събиране на
залози за черно тото в района и вадеше добри пари. Било каквото било, по всяка вероятност
Моркова никога нямаше да може да се възползва от спестяванията си.
- Господи! — възкликна Пол.
Карл и Майк го погледнаха учудено.
-

- Чък имаше някакво търкане с Уидоумейкър преди известно време. Сега организацията е
наела някой професионалист да го убие и залагам сто към едно, че Ян се е нагърбил с работата.
Може да го е направил и без пари, за удоволствието.
С бързината на герой от анимационен филм Делор изхвръкна от кабинета на шефа.

Чакай, Пол! - извика след него Карл Мълиган, но напразно.
- Направо полудя, като се сети за Ян - промълви Майк Спилейн. - Не бих искал да съм на
мястото на Уидоумейкър, ако Пол стигне навреме на адреса.
Отиди на 31.
31
Пол се сети за Бренда едва когато я видя да го чака пред колата. Тя беше красива и
привлекателна, сигурно беше и добро ченге, но мястото и съвсем не беше в разчистването на
сметки между него и Ян.
-

- Шефът те вика - каза той, стигайки до колата. — Аз ще изкарам таратайката от гаража и ще
те чакам пред задния вход.
Опита се да скрие очи от нея. Бренда забеляза това, но не посмя да го попита какво става. Пол
беше водещият в тандема, той трябваше да казва какво да правят. Затова Бренда повярва на думите му, макар и с известни резерви, и тръгна към кабинета на Мълиган.
- Хей! - подвикна й той, запалвайки двигателя.
- Не се сърди, после ще ти обясня. Ако оживея - добави.

След това даде газ и колата изхвърча от гаража със скоростта на космическа ракета.
Бренда остана на място с леко отворена от учудване уста. Можа само да поклати неразбиращо
глава, после тръгна към Мълиган с надеждата да разбере нещо повече.
Отиди на 32.
32
Пол взе отсечката от участъка до дома на Чък за рекордно кратък срок и навлезе в уличката
тъкмо навреме, за да види как някакъв джип потегля на скорост. Силуетът зад волана беше
твърде неясен, но Делор го позна веднага - омразата беше изострила сетивата му до крайност.
Шофьорът беше Ян Уидоумейкър!
Без колебание Пол се впусна да го преследва.
Убиецът имаше преднина в началото, но скоро тя започна да се топи и полицейската кола се
приближи на трийсетина метра от джипа. Разстоянието между двете коли непрекъснато
намаляваше.
Виж оценката си за знания за коли. Ако е по-голяма от 2, отиди на 35. В противен случай
отиди на 52.

33
Ето четирите оценки, подредени във възходящ ред — 1, 3, 5 и 5. Разпредели ги, както
намериш за добре. После се върни на УВОД, за да продължиш четенето.
34
Ето четирите оценки, подредени във възходящ ред – 2, 2, 4 и 4. Разпредели ги. както намериш
за добре. После се върни на УВОД. за да продължиш четенето.
Професията на Пол изискваше да познава колите и сега той успя да забележи някои важни подробности в ситуацията.
Джипът беше мощен и определено по-стабилен от полицейската кола. При сблъсък имаше
всички шансове да я обърне с покрива надолу.
За сметка на това колата беше по-бърза и при евентуално по-продължително преследване на
Уидоумейкър щеше да му е много трудно да се изплъзне.
Отиди на 52.
35
За миг пред очите му се появи картина: джипът е обхванат от пламъци, Ян се опитва да
изпълзи от тях и да се отъркаля, но не успява. Превръща се в жива факла, която рухва безсилна и
се превръща във въглени.
Това определено се хареса на Пол. Той се прицели в резервоара и натисна спусъка.
Какво оръжие имаш?
- Colt - отиди на 38.
- Glok-17 - отиди на 37.

36
Изпразни целия пълнител на пистолета, опитвайки се да предизвика взрив в резервоара на
джипа.
Сам избери - 39 или 41.
37
Резервоарът избухна още при първия попаднал в него куршум и Пол мислено се похвали за
решението да заложи на мощните „дум-дум“, които бяха направили изпълнението на замисъла
му прекалено лесно.
Отиди на 40.
38

Glok-17 побираше 6 пълнителя си цели седемнадесет патрона, но, за разлика от „дум-дум“,
те не бяха толкова опасни и се наложи Пол да изпразни всичките си амуниции в проклетия
резервоар.
Упоритостта му бе щедро възнаградена от провидението - драскането на метал в метала бе
причинило нужната искра и бензинът избухна.
Отиди на 40.

39
Пламъците бързо обхванаха колата и на Уидоумейкър му припари. Той заряза волана и
опита да се измъкне през една от вратите. Преди да успее, забеляза, че гори. Щеше да
пропусне този прост факт, ако не му беше станало изведнъж прекалено горещо.
Ръката му се плъзна към оръжието и той изпищя от болка - част от кожата на дланта му бе
останала върху нагорещения от огъня метал
Но Ян не беше случаен тип и инстинктивно избра възможно най-доброто решение.
Лакетът му разби стъклото на джипа и той се измъкна през създалата се дупка, без да обръща
внимание на стъклата, които го деряха. Случаен пламък близна косата му и наоколо се
разнесе ужасен мирис. За миг погледът на убиеца попадна в излъсканата стомана на джипа и
той видя самия себе си.
Гореше.
Приличаше на едно от онези странни блюда, които се поднасят на клиентите в поизисканите ресторанти и се запалват пред очите им.
Изкрещя с всичка сила. Викът не утоли болката, но за миг го накара да я забрави.
Огънят жегна кожата на лицето му, пламъци заиграха по лявата му ръка. Наоколо вонеше
на изгоряло месо и той видя костите на китката си.
Отново изкрещя.
После вълна от болка го заля и погълна, съзнанието му се разтвори в небитието и след малко
от Ян Уидоумейкър остана само купчина обгорели кости.
Пол Делор се приближи дo останките от врага си, стъпи върху тях и се завъртя на пети. После
се отдалечи бавно, оставяйки зад себе си само прах, който вятърът разпиля.
Това е краят на историята. Отиди на 74.
40
Glok-17 побираше цели седемнадесет патрона, но за разлика от „дум-дум“, те не бяха така
мощни. Десет от тях попаднаха в целта, а половината дори успяха да пробият металната
обшивка на резервоара, но нито един не предизвика така нужната на Пол искра.
Джипът сви в първата пряка и шумът от ревящия му двигател бързо заглъхна.
Пол разбра, че е загубил този рунд.

- Но не и боя, кучи сине - сви устни той. - Не и боя.

Полицейската хайка не доведе до резултат и Ян Уидоумейкър успя да се изплъзне за пореден
път от полагащото му се наказание.
Няколко години по-късно той загина от ножа на един свой колега при кръчмарско сбиване, но
това е вече друга история.

Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на Ян
Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!
41
За миг пред очите му се появи картина: пистолетът му бълва ято стоманени оси, които раздробяват задното стъкло на джипа, устремяват се към тила на убиеца и правят мозъка му на каша.
Това определено се хареса на Пол. Той се прицели в Уидоумейкър и натисна спусъка.
Какво оръжие имаш?
Colt - отиди на 43.
- Glok -17 - отиди на 44.
-

42
За миг пред очите му се появи картина: пистолетът му бълва ято стоманени оси, които раздробяват задното стъкло на джипа, устремяват се към тила на убиеца и правят мозъка му на каша.
Това определено се хареса на Пол. Той се прицели в Уидоумейкър и натисна спусъка.
Какво оръжие имаш?
- Colt - отиди на 43.
- Glok-17 – отиди на 44.
43
46.

Виж оценката си за стрелба. Ако е по-голяма от 3, отиди на 47. В противен случай отиди на

44
Виж оценката си за стрелба. Ако е точно 3, отиди на 45. В случай, че е по-малка от 3. отиди
на 48. Ако е по-голяма от 3, отиди на 49.
Сам избери - 49 или 50.

45

46
Трябваше да улучи само веднъж - един път намерили тялото, куршумите „дум-дум“ не
прощават никому.
Първият изстрел направи на сол задното стъкло и профуча близо до рамото на убиеца. Той се
приведе.

Следващите два попаднаха в металната обшивка на джипа, оставиха големи дупки в нея и
приключиха участието си в престрелката.
Виждайки, че Уидоумейкър се изплъзва. Пол изпразни бързо пълнителя след него, но без
ефект. Липсваха му дългите часове на тренировки на служебния полигон, бе загубил точния си
мерник.
Делор разбра, че е загубил този рунд
Но не и боя, кучи сине - сви устни той. - Не и боя.
Полицейската хайка не доведе до резултат и Ян Уидоумейкър успя да се изплъзне за пореден
път от полагащото му се наказание.
-

Няколко години по-късно той загина от ножа на свой колега при едно кръчмарско сбиване, но
това вече е друга история.
Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на
Ян Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!

47
Трябваше да улучи само веднъж - един път намерили тялото на жертвата, куршумите „думдум“ не прощават.
Първият изстрел направи на сол задното стъкло на джипа и профуча много близо до рамото
на убиеца.
Пол се усмихна - значи наученото на стрелбището не беше отишло на вятъра.
Вторият улучи рамото на убиеца и той изпусна волана от болка. След това събитията се
развиха с шеметна бързина. Още два куршума попаднаха в Уидоумейкър, този път в главата му.

Неуправляемият джип се блъсна в една паркирана кола и се преобърна. От триенето на метала в
асфалта изскочиха искри и резервоарът избухна.
Пол се приближи go огъня с готов за стрелба пистолет, но убиецът не изпълзя отвътре. Когато
пламъците затихнаха, санитарите извадиха от пепелището обгореното му тяло. С това отмъщението на Пол Делор приключи.
Това е краят на историята. Отиди на 74.
48
Пистолетът изхвърли ято стоманени оси, които полетяха към убиеца. Те зачаткаха по здравата
ламарина на джипа, поизкривиха я на места, направиха няколко дупки и превърнаха в малки
кристали задното стъкло, но нито един от седемнадесетте куршума не улучи убиеца. След
секунда джипът зави в първата пресечка и изчезна от очите на полицая.
Отиди 51.
49
Пистолетът изхвърли ято стоманени оси, които полетяха към убиеца. Те зачаткаха по здравата
ламарина на джипа, поизкривиха я на места, направиха няколко дупки и превърнаха в малки
кристали задното стъкло.
Благоприятният за Делор ефект от цялата канонада дойде малко случайно - един от куршумите рикошира в металната рамка на вратата до шофьора, коригира кардинално курса си и се заби
право в главата на убиеца. Парчето олово направи малка дупка в черепа, навлезе в гъстата каша
на мозъка и заседна там с чувството за добре свършена работа.
Уидоумейкър загуби контрол над джипа, той се удари в една паркирана кола, обърна се на
една страна и се плъзна по асфалта. От триенето зах- върчаха искри и резервоарът избухна.
Пол се приближи до огъня с готов за стрелба пистолет, но убиецът не изпълзя отвътре. Когато
пламъците затихнаха, санитарите извадиха от пепелището обгореното му тяло. С това отмъщението на Делор приключи.
Това е краят на историята. Отиди на 74.
50
Пистолетът изхвърли ято стоманени оси, които полетяха към убиеца. Те зачаткаха по здравата
ламарина на джипа, поизкривиха я на места, направиха няколко дупки и превърнаха в малки
кристали задното стъкло, но нито един от седемнадесетте куршума не улучи убиеца. След
секунда джипът зави в първата пресечка и изчезна от очите на полицая.
Отиди на 51.
Делор разбра, че е загубил този рунд.

51

- Но не и боя, кучи сине - сви устни той. - Не и боя.
Полицейската хайка не доведе до резултат и Ян Уидоумейкър за пореден път се изплъзна от
полагащото му се наказание.
Няколко години по-късно той загина от ножа на свой колега при едно кръчмарско сбиване, но
това вече е друга история.

Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на
Ян Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!
52
Двете коли навлязоха в района на пристанището и Пол бързо извика в паметта си картата на
тукашните улички. По всичко личеше, че Уидоумейкър бяга към острова.
Островът се намираше на километър навътре в морето и бе свързан с града посредством
тесен мост, на който едва се побираха две улични платна. Тротоарите от двете страни бяха
толкова тесни, че двама души трудно се разминаваха, а по краищата на моста от бряг дo бряг
минаваше декоративен парапет, който служеше за опора на пешеходците, но няколкото коли,
опитали здравината му, сега почиваха някъде по морското дъно.
Джипът навлезе в дълга и тясна уличка. От лявата страна се простираха складове, а от
дясната се издигаше висока стена.
Складовете бяха вдигнати върху платформа на около метър над нивото на улицата и върху
тази платформа фактически се оформяше втора улица.
Като добро ченге, Делор не остана без идеи в създалата се ситуация.
Първо, платформата му даваше възможност да се качи на втората улица, да натисне газта
докрай и да се изравни с джипа. Тогава щеше да има възможност да стреля по убиеца.
Следващата възможност да направи нещо по- съществено в това преследване беше да изчака
докато излязат на моста и там да се изравни с Уидоумейкър Може би щеше да успее с блъскане
да го изпрати в морето.
Най-пасивният, но може би и най-разумен вариант беше просто да продължи да преследва
джипа от разстояние и да чака подкрепленията, които сигурно нямаше да закъснеят.
Пол забеляза само на стотина метра напред мястото, откъдето можеше да се качи върху
платформата, и разбра, че трябва да реши какво да прави. Изборът е твой!
качваш се върху платформата - отиди на 63.
- изчакваш търпеливо до моста и там опитваш с блъскане - отиди на 68.
- изчакваш помощ - отиди на 70.
53
Стори му се сравнително лесно да улучи някоя гума, а това със сигурност щеше да задържи
убиеца. Може би дори щеше да го убие.
-

Пол се прицели в двете десни гуми и натисна спусъка, надявайки се че поне един от
изстрелите му няма да отиде напразно!
Какво оръжие имаш?
Colt - отиди на 56.
- Glok-17 - отиди на 54.
-

54
Виж оценката си за стрелба. Ако е точно 3, отиди на 55. В случай, че е по-голяма от 3,
отиди на 62. Ако е по-малка от 3, отиди на 59.
Сам избери - 60 или 62.

55

56
Виж оценката си за стрелба. Ако е по-голяма от 3, отиди на 58. В противен случай отиди
на 57.
57
Куршумите „дум-дум“ са едно от чудесата на света. Те имат много предимства и само един
недостатък - не могат да коригират сами траекторията си, когато видят, че отиват далеч от целта.
Първите три се сблъскаха с асфалта. После Пол вдигна съвсем леко дулото и следващите
зачаткаха по бронята на джипа, оставяйки големи дупки в нея.
Но нито един не попадна в целта, тоест в гумите, и джипът продължи да се отдалечава от
Делор. Уидоумейкър сви в първата пресечка и изчезна от погледа му.
Пол разбра, че е загубил този рунд.
Но не и боя, кучи сине - сви устни той. - Не и боя.
Полицейската хайка не доведе до резултат и Ян Уидоумейкър успя за пореден път да се
изплъзне от полагащото му се наказание.
-

Няколко години по-късно той загина от ножа на свой колега при едно кръчмарско сбиване, но
това вече е друга история.
Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на
Ян Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!
58
Куршумите „дум-дум“ са едно от чудесата на света. Единственият им недостатък е, че не
могат да се самонасочват, ако видят че отиват далеч от целта, но кой ли може да ги съди за това?
Пол улучи предната гума още с втория изстрел. Джипът поднесе, удари се в една паркирана
кола и се обърна на една страна, плъзгайки се по асфалта. Жестокото триене между метала и
пътната настилка породи опасни искри. Една от тях леко близна бензина в резервоара и взривът
не закъсня.
Пол се приближи до огъня с готов за стрелба пистолет, но убиецът не изпълзя отвътре. Когато
пламъците затихнаха, санитарите извадиха от пепелището обгореното му тяло. С това отмъщението на Делор приключи.
Това е краят на историята. Отиди на 74.
59
Пол изпразни целия си пълнител по джипа. Той натисна спусъка цели седемнадесет пъти, като
при всеки изстрел се молеше горещо на Бога, защото много добре знаеше, че е слаб стрелец.

Но Господ не чу молбите му и всички куршуми отидоха на вятъра.
Джипът зави в първата пресечка и изчезна от очите на полицая.
Отиди на 61.
60
Пол изпразни целия си пълнител по джипа с надеждата, че е невъзможно да сбърка цели
седемнадесет пъти. Но на практика точно така се получи.
Уидоумейкър извади невероятен късмет, все едно жокер от тесте с петдесет и две карти, и
успя да се измъкне. Джипът сви в първата пресечка и изчезна от погледа на полицая.
Отиди на 61.
61
Делор разбра, че е загубил този рунд. Може би трябваше да се опита да взриви резервоара?
Или пък да стреля право в убиеца? Кой можеше да каже?
Полицейската хайка не доведе до резултат и Ян Уидоумейкър за пореден път се изплъзна от
полагащото му се наказание.
Няколко години по-късно той загина от ножа на свой колега при едно кръчмарско сбиване, но
това вече е друга история.
Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на
Ян Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!
62
Пълнителят на Glok-17 съдържаше цели седемнадесет патрона и Пол изстреля половината от
тях, докато успее да улучи предната дясна гума на джипа.
Колата поднесе, завъртя се и стана ясно, че убиецът е загубил контрол над нея. Джипът се
удари в паркиран до тротоара Форд и се обърна на една страна, плъзгайки се по асфалта.
Жестокото триене между метала и пътната настилка породи опасни искри. Една от тях леко
близна бензина в резервоара и взривът не закъсня.
Пол се приближи до огъня с готов за стрелба пистолет, но убиецът не изпълзя отвътре. Когато
пламъците стихнаха, санитарите извадиха от пепелището обгореното му тяло. С това отмъщението на Делор приключи.
Това е краят на историята. Отиди на 74.
63
Когато дo подхода към платформата оставаха десетина метра, Пол най-сетне взе окончателно
решение. Бързо извади пистолета, освободи предпазителя и остави оръжието на съседната седалка. След това рязко изви волана наляво и се качи върху платформата.
Изкачването го забави и даде преднина на Уидоумейкър, ето защо Пол натисна педала докрай.
Имаше повече от половин километър, за да настигне джипа.

Събери оценките си за стрелба и шофиране. Ако резултатът е по-голям от 5, отиди на 65. В
противен случай отиди на 64.
64
Задачата се оказа неочаквано трудна, защото не беше достатъчно само да настигне джипа.
Трябваше и да стреля, когато се изравни с него.
На два пъти колите летяха една до друга, но щом Пол посегнеше към пистолета, скоростта му
падаше и убиецът се изплъзваше.
Най-сетне платформата свърши и полицейската кола слезе на улицата. Джипът беше на трийсетина метра напред.
Двете коли подкараха по моста, свързващ острова с града. .
Всъщност островът беше краен квартал. Може би по-точната дума е богаташки, защото другото, кой знае защо, винаги се свързва с гето. Там живееха хората, които можеха да си позволят да
се отдалечат максимално от лудницата в централните части. Островът си имаше свой кмет, своя
администрация и дори своя полиция.
След първия неуспех Пол за миг се поколеба дали да предприеме нов опит да се саморазправи
с убиеца. Гонитбата и блъскането по моста изглеждаше рисковано, но и единственият шанс да си
разчисти собственоръчно сметките с Уидоумейкър. Иначе трябваше да остави това удоволствие
на колегите си, които рано или късно щяха да се притекат на помощ.
Изборът е твой!
-

опитваш с блъскане - отиди на 66.
изчакваш помощ - отиди на 67.

65
Бързината на полицейската кола си каза думата и само след стотина метра Пол вече караше
редом с джипа. Хвърли бегъл поглед към Уидоумейкър. Онзи улови погледа му и се захили
гадно. След това отново се съсредоточи върху пътя.
Пол отдели дясната си ръка от волана и посегна към оръжието. Правеше всяко движение
много внимателно, защото при високата скорост, с която летеше, загубата на устойчивост би го
убила. Хвана оръжието без да изостане от Уидоумейкър и бавно го повдигна.
Убиецът забеляза с периферното си зрение, че нещо става вляво от него и извърна бързо
глава.
Видя дулото на пистолет, насочено в главата му. Преди да успее да реагира Делор натисна
спусъка и върху челото на Уидоумейкър се появи голямо червено петно. Джипът се отклони
вдясно и връхлетя върху стената с огромна скорост. Последва взрив и пламъците обгърнаха
тялото на убиеца.
Пол натисна спирачки и даде заден ход. докато се изравни с пожара. Известно време
наблюдава как огънят довършва врага му, после поклати глава и остави подробностите на
санитарите. За него отмъщението беше приключило.
Това е краят на историята. Отиди на 74.

66
Пол даде газ, настигна джипа и рязко мина в другото платно, опитвайки се да се изравни с
Уидоумейкър.
Виж оценката си за шофиране. Ако е по-голяма от 3, отиди на 69. В противен случай отиди
на 73.
67
Въздържайки се от излишни геройства, Пол продължи да кара след Уидоумейкър. В крайна
сметка той не можеше да се скрие на острова.
Отиди на 71.
68
В последния момент Пол прецени, че не бива да се качва на платформата и продължи да кара
плътно зад джипа.
Двете коли стъпиха върху моста и тогава настана часът на истината. Пол сви рязко в другото
платно и даде газ, опитвайки се да се изравни с Уидоумейкър.
Виж оценката си за шофиране. Ако е по-голяма от 3, отиди на 69. В противен случай отиди
на 73.
69
Хвърли една монета. Ако се падне „ези“, отиди на 72. В случай, че се падне „тура“, отиди
на 73
70
Въздържайки се от излишни прояви на героизъм, Пол продължи да кара след Уидоумейкър,
като се стремеше да поддържа постоянна дистанция от десетина метра. В края на краищата
убиецът не можеше да се скрие на острова.
Отиди на 71.
71
Колите летяха по моста с бясна скорост, а от двете им страни морето спокойно наблюдаваше
шеметния им бяг и се чудеше защо ли хората вечно бързат за някъде.
Пол! - разнесе се по радиовръзката гласът на Карл Мълиган. — Пол, чуваш ли ме?
- Да, Карл - обади се Делор.
- Намали скоростта в края на моста и просто затвори пътя на Уидоумейкър, в случай че успее
да се измъкне от клопката ни.
- Добре - каза Пол. - Ще препреча и двете платна с колата и ще изляза с готов за стрелба
пистолет.
- Само не прави глупости, не рискувай живота си. Уидоумейкър няма как да се измъкне от
клопката.
-

Връзката прекъсна и Пол продължи след джипа. След минута видя острова и скупчените в
края на моста полицейски коли. Той натисна спирачки, паркира колата напряко на пътя и застана
зад нея. Пътят към града бе затворен за Ян Уидоумейкър.
След това Пол зачака развоя на събитията.
Убиецът видя насъбралите се ченгета и разбра какво го очаква, но не намали скоростта.
Съществуваше минимален шанс да мине през тях, ако се поколебаеха да стрелят.
- Стреляйте! - процеди Пол, наблюдавайки неспокойно летящия към барикадата джип. Стреляйте, по дяволите!
Няколко базуки изтрещяха едновременно.

Пол очакваше този гръмовит хор, но въпреки това потрепери.
Убиецът извика от болка и се хвана с две ръце за главата. Между пръстите му потече тънка
струйка кръв.
Останал без шофьор, джипът се удари в парапета, разкъса тънките метални ленти и полетя
към водата.
След час специално повиканите водолази го откриха на морското дъно. Те оставиха на мира
колата, но извлякоха на повърхността тялото на убиеца. Едва тогава Пол счете отмъщението си
за приключено.
Това е краят на историята. Отиди на 74.
72
Уидоумейкър видя в огледалото, че Делор го настига, но ни най-малко не се разтревожи. Той
изчака предницата на полицейската кола да се изравни с рамото му и рязко завъртя волана към
нея.
Пол очакваше тази маневра и успя да я контрира, така че да не изхвръкне 6 морето.
Уидоумейкър опита още веднъж да избута преследвача си от моста, но Пол беше отличен
шофьор и това компенсира по-слабите възможности на колата му.
Изнервен от неуспеха си, Уидоумейкър смени тактиката. Той отдели едната си ръка от волана
и се пресегна към оръжието си. Пол видя това и атакува точно в този момент.
Убиецът не беше подготвен за атаката. Джипът залитна от удара, Ян не успя да задържи
волана с една ръка и колата връхлетя върху парапета. Тънките метални ленти не успяха да
удържат джипа и той полетя към водата заедно с шофьора си.
След час специално повиканите водолази намериха джипа на морското дъно. Убиецът беше
вътре, умрял от задушаване. При сблъсъците между двете коли вратите се бяха изкривили и той
не бе успял да отвори някоя и да изплува през нея към повърхността.
Това е краят на историята. Отиди на 74.
73
Уидоумейкър видя настигащия го преследвач в огледалото, но не се разтревожи особено.
Напротив, по лицето му се разля зловеща, самоуверена усмивка.
Той изчака полицейската кола да се изравни с рамото му и рязко завъртя волана към нея.

Ударът беше неочакван и прекалено силен. Колата залитна. Пол едва успя да задържи
кормилото.
Последва втори удар. Полицейската кола се отклони от пътя, удари се в парапета, разкъса
тънките метални ленти и полетя към морето. Делор едва успя да отвори вратата и да скочи. Това
го спаси от удавяне.
Убиецът продължи към острова. След малко видя края на моста u струпаните там полицаи.
Бяха направили барикада, за да му препречат пътя.
Той удари спирачки и рязко завъртя волана. Джипът се завъртя На 180 градуса. Уидоумейкър
подкара към града. След няколко минути успя да се изплъзне от полицаите, изскочи от джипа и
се скри в една от тайните си квартири.
Полицията проведе претърсване на района, където се предполагаше, че се е укрил, но не
намери и следа от убиеца. Така Уидоумейкър за пореден път се изплъзна от полагащото му се
наказание.
Няколко години по-късно той намери смъртта си от ножа на своой колега при едно
кръчмарско сбиване, но това вече е друга история.
Това е краят! Ти се провали и ще трябва да започнеш отначало, ако искаш да отмъстиш на
Ян Уидоумейкър. Този път бъди по-внимателен!
74
Само седмица след случая „Уидоумейкър“ Пол Делор реши, че е крайно време да помисли за
кариерата си. Знаеше, че опасностите на улицата щяха да му липсват, несъмнено новата
партньорка също щеше да му липсва, но желанието му да бъде следовател и да се занимава с
трудни и заплетени случаи надделя.
- Отдавна си мислех за това, приятелю - усмихна се Мълиган, когато разбра за намеренията
му. - И бих се радвал, ако те назначат като следовател в нашия участък. Разбира се, ще ти дам
отлична препоръка за школата.
Няколко години по-късно Делор се завърна в участъка на Мълиган, вече като уважаван
следовател с няколко десетки успешно приключени случая зад гърба си.

Отиди на „СЛУЧАЯТ С РИТНИТОПКОВЦИТЕ“.
КРАЙ

УВОД
В тази история ти ще бъдеш следователят Пол Делор. който трябва да разкрие заплетен
случай. Сега добрата стрелба и рефлексът няма да ти помогнат - ще трябва да разчиташ на
логиката си.
Няма да има дневник, защото всичко се свежда до логически избори. Ще успееш ли да
откриеш престъпника? Това зависи единствено от ТВОИТЕ способности!
Отиди на 1.
1
За един u половина през нощта в „Котките" беше доста шумно. Вярно, че барът работеше без
почивка, а нощният живот в големия град бе достатъчно оживен, но въпреки това на Пол му се
струваше, че две големи компании са прекалено много за любимото му заведение.
Младежите, окупирали двете маси близо до входа, бяха дългокоси и небрежни към външния
си вид хора. Носеха протрити дънки или джинси и тениски с интересни и нецензурни надписи на
гърдите. Спореха на интелектуални теми и във всеки момент поне трима изразяваха
едновременно мнението си. За гладкото протичане на дискусиите спомагаха нездравословни
количества алкохол. Другата компания беше далеч по-безинтересна.
Четирима мъже на средна възраст заедно с жените или приятелките си. Разговорът им издаваше
стеснен мироглед. Жените обсъждаха телевизионните сериали през деня. Изглежда, всяка бе
гледала нещо различно от другите три и сега взаимно си преразказваха изпуснатото. Мъжете
смело надигаха бирите си и обсъждаха загубата на любимия си отбор. До Пол достигаха
отделни изречения.
-

Срам за „Грийнсуич“...
... можем да изпуснем титлата и...
... треньорът е виновен...
Глупости! Дъркин ги закопа с играта си през целия...
Всички са виновни!
Срам...

... нищо не е загубено...
Делор кимна на бармана, с когото се познаваха отдавна, поръча си малко уиски и седна на
бара.
-

Как си днес. Пол?
- Както винаги, когато не разследвам някой случай. Скучая през целия ден и в резултат на
това не мога да спя през нощта.
- Отдавна трябваше да си намериш някое свястно момиче да ти запълва нощите - подметна
барманът. — При твоята работа трябва да имаш някой вкъщи, който да се грижи за дома и да те
посреща топло, когато се връщаш скапан от бачкане. Вместо това ти се забиваш в дупка като
„Котките“, поркаш си тихичко и правиш компания на човек, който дори няма завършено средно
образование.
- Не се подценявай, Джони, ти си по-готин от много задници с по две висши. Обичам да си
бъбря с теб. Ти разбираш живота.
- Тогава ме послушай за момичето - настоя барманът. - Просто се огледай наоколо, хвани
някое готино парче за ушите и го заведи при свещеника.
- Джони, ти си се побъркал. Момичетата са тези, които ловят свестни типове като мен за
ушите и ги водят при свещеника, а нашата задача е да се оглеждаме и да не допускаме да ни се
случи подобно нещо. Имам чувството, че алкохолните пари се отразяват пагубно на мозъка ти,
приятелю. Май ще трябва да си вземеш отпуск по болест.
Разговаряха в същия дух в продължение на два часа. Пол пресуши още три малки уискита и
си тръгна от „Котките", твърдо убеден, че някога, незнайно кога, неизвестна кукувица е изпила
до капка мозъка на Джони. Ергенският живот бе свято право на всеки мъж и Пол не мислеше
скоро да се лишава от него.
-

Прибра се в апартамента си в четири часа. Завари лампата в хола светната, а леглото - разхвърляно. Точно както ги беше оставил на излизане. Поклати глава, съблече шлифера, загаси
лампата и се просна върху чаршафите по костюм. В просъница събу едната си обувка, но сънят
го изпревари преди да стигне до другата.

На сутринта го събуди настойчивият звън на телефона Пол намери пипнешком слушалката,
доближи я до главата си и промълви нещо, което звучеше горе-долу така:
Ъъъааъъааа-ло.
В отговор прогърмя гласът на Карл Мълиган.

-

Пол, чуваш ли ме? Пол?
- Чувам, няма нужда да ми проглушаваш ушите - тросна се Делор, който междувременно
бе успял да се разсъни и дори му мина през ума колко ободряващо действие има гласът на
прекия началник.
- Тогава идвай веднага. Има една работа, която пита за теб. Ще пратя кола да те вземе.
- Ще чакам на входа след пет минути - каза Пол, набързо смени измачкания костюм с нов и
изхвърча надолу по стълбите.
По пътя към участъка се опита да научи нещо от шофьора, но онзи не знаеше нищо и Пол
бързо млъкна. Какво ли му готвеше старият Мълиган?
-

Отиди на 3.

2
Oт господин Патерсън, чиято точна длъжност в клуба Пол така и не успя да проумее,
следователят научи подробности за нападението. В неделната вечер ръководството било
събрало играчите, за да изясни причината за загубата и да настрои отбора за победа в
следващата среща. Разговорът протекъл спокойно, футболистите дали да се разбере, че
провалът бил напълно случаен и щели да поправят грешката си в мачовете до края. После
всички се разотишли.
Джон Дъркин имал хубава двуетажна къща с двор. Живеел в нея с приятелката си, но се
разделил с нея преди месец и останал сам. Тъкмо бил излязъл да отвори вратата на гаража, за
да прибере ягуара си, когато усетил движение зад гърба си - футболистите имат изострено
периферно зрение. Преди да успее да се обърне, тежка метална тръба се стоварила върху гърба
му и той политнал напред. Нападателят го ударил още веднъж - този път през колената.
Дъркин изкрещял от болка и се свлякъл на тротоара. Викът му обаче, раздвижил съседите и
в няколко от околните къщи прозорците започнали да светят. Това накарало нападателя да
побърза, но той рискувал още един удар. Приближил се до безпомощния футболист, замахнал с
всичка сила и стоварил тръбата върху десния му крак. После избягал.
Дъркин щял да отсъства от терена поне две седмици, което означавало, че няма да играе в
домакинския мач на отбора си в сряда, след това при гостуването на „Дотън Сити“ и във
финала за купата срещу „Четнъм“.
Пол благодари на Патерсън за сведенията и се раздели с него.
Какво искаш да научиш?
подробности за състоянието на „Грийнсуич" - отиди на 9.
- как би се отразило нападението върху отбора - отиди на 12.
- вече знаеш всичко - отиди на 8.
-

3
Половин час по-късно двамата с Мълиган влязоха в кабинета на Дъглас Кърнаган — шефът
на полицията в град Грийнсуич.
- Можеше да сте и по-бързи - намусено ги посрещна той. - Това ли е човекът? -Мълиган
кимна.
- Добре тогава. Запознат ли си със случая?
- Не - отговори Пол.
- Тогава първо прочети пресата - нареди Кърнаган и му подхвърли два вестника.
- В „Грийнсуич спорт нюз“ голямото заглавие на първа страница гласеше: „ПОКУШЕНИЕ
НАД фУТБОЛНА ЗВЕЗДА“, а отдолу с пo-малки букви можеше да се прочете: „Джон Дъркин
ще отсъства от терена най-малко една седмица. Шансовете на Грийнсуич Юнайтед за титлата
рязко намаляват.“
„Грийнсуич хералд“ бе отделил внимание на случая в малка статия на девета страница, в
която се споменаваше, че звездата на местния отбор е била нападната и пребита късно
миналата вечер пред дома си.

Какво означава това? - попита Делор, когато подробно прочете статията в спортния вестник и видя, че не може да намери там интересуващите го подробности.
Отиди на 5.
-

4
- Един момент - каза Пол. - Мълиган, може ли да говоря с теб насаме.
- Разбира се - сви устни Карл.
- Ще ни извините ли за момент? - обърна се следователят към Роуз. Тя кимна и излезе от
кабинета.

Какво означава това, Карл? - просъска Делор. когато колежката му затвори вратата. Много добре знаеш, че не обичам да работя с жени. А ти непрекъснато се опитваш да ми пробуташ същества от другия пол за колежки. Не успя с Бренда Миър и сега търсиш реванш, така ли?
- По-спокойно, Пол. Първо, ти остаряваш и започвам да се замислям дали да не ти отнема
случая. Престани с този твой страх от жените. Доколкото те познавам, трудно ще й се отдаде на
някоя да те заведе при свещеника.
- Покритото мляко котките не го лочат - каза Пол. - Освен това, нямам правилен подход в
работата с жени. Не можеш да им викаш, нито да им се караш, вечно те е страх, че ще изръсиш
нещо неджентълменско и после целият участък ще те пита: „Как можа да кажеш това, Пол?“ И
откъде-накъде реши, че остарявам?
- Не си наблюдателен. Твоята нова колежка, Джуди Роуз, носи венчален пръстен и едва ли
представлява опасност за твоя ергенски статус.
- Наистина ли?
- Увери се сам — каза Мълиган и го изтика до вратата.
Отиди на 11.
-

5
- Ти поемаш случая - отвърна Кърнаган. - Карл гарантира за теб. Каза ми, че си от онези, за
които няма непреодолими пречки.
- Малко е попрекалил с хвалбите.
- И половината да е вярно, пак ми стига. Ето подробностите. В събота Грийнсуич Юнайтед
губят домакинския си мач срещу отбор от средата на таблицата. Те са водачи в класирането, но
тази загуба ги приближава до втория отбор, който получава шанс да се пребори за титлата.
Един ден по-късно звездата на отбора е нападната и пребита.
- Как точно е станало?
- Нападателят е бил един. Издебнал е жертвата си в гръб и я е ударил с тежка метална
тръба в гърба, после и през колената. Дъркин е извикал от болка и съседите са се раздвижили.
Нападателят е рискувал още един удар - този път в силния десен крак на Дъркин. Доколкото
разбрах, повечето от футболистите ритат по-добре с единия крак и той им е „силният“. След
това нападателят побягнал.
- Разбира се, бил е с маска, нали?
- Точно така. „Грийнсуич Юнайтед“ е един от най-силните клубове в страната и има
многобройни привърженици, които се явяват и гласоподаватели в определени моменти. Това
кара политиците да покажат голяма загриженост по случая, вследствие на което от няколко
страни ме пришпорват да направя нещо по въпроса. До сряда трябва да ми представиш някакви
резултати и по възможност да заловиш нападателя.
- Това е невъзможно! - възкликна Делор.
- Не е възможно за всеки - поправи го Кърнаган. - Именно затова възлагам случая на теб.
Обръщай се към мен, ако ти трябва някаква по-специална услуга. Например, ако искаш да
използваш секретните служби на страната или нещо подобно. Но не прекалявай с тази
привилегия. Едно е задължително - за всяка по-решителна стъпка трябва да искаш
разрешението ми. - Той погледна часовника си. - Е, часът е девет и половина. В единадесет
имаш уговорена среща с президента на „Грийнсуич Юнайтед“, от когото ще научиш повече
подробности.

Ще прикрепя към теб някой стажант-следовател - обеща му Мълиган, когато двамата
излязоха от кабинета на Кърнаган.
- Както кажеш, но ако само ми се пречка, ще се откажа от тази услуга.
- Ще се постарая да намеря подходящ. Желая ти успех, стари приятелю - тупна го по
рамото Карл и двамата се разделиха.
Имаш право да поискаш само шест специални услуги от Кърнаган. Сам трябва да
прецениш кога да го направиш. Отбелязвай си някъде колко услуги си поискал.
Отиди на 7.
-

6
Времето беше хубаво и Пол покани колежката си в едно открито кафе, което се намираше
до службата.
Е, казвам се Джуди Роуз, но можеш да ме наричаш просто Джуди - представи се тя.
- Викай ми Пол.
- Мълиган не позна - отбеляза тя.
- Какво? - учуди се Делор.
- Каза ми, че ще нададеш вой до небето, когато разбереш, че съм жена.
- Изтропал ти е половината от тайните ми - навъси се Пол. - Значи знаеш, че се боя да
работя с неомъжени жени.
- О, да. Плаши те общата работа и привързването към човека, с когото прекарваш повече от
половината от деня си.
- Точно така. Какво още ти каза?
- Каза, че няма да забележиш венчалната ми халка - усмихна се тя и вдигна ръка, за да даде
възможност на Делор да види пръстена. - Е, сега вече знаеш, че не бива да се плашиш от мен.
- Сега съм много по-спокоен - въздъхна Пол. - Време е да ти разкажа всичко, което знам по
случая.
Отиди на 13.
-

7
Майкъл Маккена, президентът на „Грийнсуич Юнайтед", прие Делор и веднага се нахвърли
върху него
- Трябва да се направи нещо и то бързо - настоя той. - Момчетата в отбора са разтревожени
и смятат, че Дъркин няма да е единственият нападнат.
- Имате ли врагове, господин Маккена?
- Смешен въпрос. Състезаваме се с деветнадесет отбора за титлата и всеки от тях ни
завижда.
- И нападението би могло да бъде дело на конкурентите ви?
- Вижте, Делор, нямам време да ви обяснявам ситуацията във футбола, но някои от моите
подчинени ще го направят с удоволствие - каза изнервено Маккена и изпрати следователя до
вратата.
Какво искаш да научиш?
- подробности за нападението - отиди на 2.

подробности за състоянието на „Грийнсуич“ - отиди на 9.
- как би се отразило нападението върху отбора - отиди на 12.
-

8
Едва след разговорите с Патерсън, Короли и Морено Пол се сети да погледне часовника си
и установи, че работното време на нормалните хора отдавна е приключило. Беше шест и
половина и следователят беше адски изморен. Затова реши да направи кратък набег към
любимия си бар и след това да си легне рано.
В „Котките“ беше пусто. Само Джони кибичеше на бара и се опитваше да се пребори със
скуката. Когато видя Пол, на лицето му цъфна усмивка.
Вечерните вестници пишат, че разследваш покушението срещу Дъркин - подметна той.
- Уви! - кимна трагично Делор. - Стовариха ми този случай и ме оставиха да се оправям. А
аз нищо не разбирам от футбол. Отдавна съм престанал да се интересувам от тази игра.
- Не гледаш ли поне мачовете на националния?
- Трябва ли? - попита язвително Пол.
- Не е задължително
- Е, не ги гледам. Заплюй ме в лицето, ако не ти харесва.
- Я по-кротко - усмихна се Джони и бутна под носа му едно малко уиски. - Бас държа, че
ще се справиш.
- На бутилка уиски - предложи Пол.
- Дадено - кимна Джон и двамата си стиснаха ръцете.
Следователят постоя един час в бара. След това се отби в малко заведение за бързо хранене,
удари два сандвича на крак и се прибра в апартамента си. Преди да заспи, обобщи събраните
факти.
-

Грейс, заместникът на Дъркин, беше един от заподозрените. Следваше ръководството на
„Четнъм“. Два варианта за един ден - не беше никак лошо. Но нямаше улики.
Делор заспа.
Отиди на 10.
9
Дан Короли беше помощник-треньор на „Грийнсуич Юнайтед“ и с удоволствие отдели от
времето си, за да даде нужните на Пол сведения.
Играем силно през целия сезон - започна той. — До края на шампионата остават четири
кръга, а ние имаме три точки преднина пред втория, което трябва да е достатъчно, за да спечелим титлата. Но нашите амбиции са по-големи - искаме да спечелим и купата на страната. След
десет дни ни предстои финал с другия отбор от Грийнсуич — „Четнъм". Те също са класен
отбор и ще ни бъде много тежко да ги победим, особено след контузията на Джон.
- Кой е основният ви противник в шампионата? - осведоми се Пол.
- „Четнъм“, разбира се. Нали ви казах, че са много силни. Сега се сещам, че има нещо
гнило в цялата работа. Тя е в изгода на „Четнъм" и не бих се учудил, ако се окаже, че те са
наели някой хулиган. за да отстранят Джон.
- Дъркин е една от зведите на отбора, нали?
-

Голямата звезда на отбора - доуточни Короли. - Без него сега щяхме да кретаме в средата
на таблицата и отдавна щяхме да сме отпаднали за купата.
- Значи „Четнъм" имат голяма полза от това, което става сега?
- Да, господин Делор, и аз ви съветвам да се заемете най-сериозно с ръководството на тези
подлеци. Сигурен съм, че те са ни скроили този номер. Жалко за футбола, но такива са
днешните времена. Говорим за честна игра, а си раздаваме ритници под масата. Едно време
беше съвсем различно. Парите...
Пол прекъсна носталгичната тирада на Короли, благодари му за помощта и се раздели с
него.
-

Какво искаш да научиш?
подробности за нападението - отиди на 2.
- как би се отразило нападението върху отбора - отиди на 12.
- вече знаеш всичко - отиди на 8.
-

10
Рано на следващата сутрин Делор се отби в кабинета на Мълиган и завари там своя
помощник. Остана крайно неприятно изненадан, когато установи, че става дума за жена.
Стажант-следовател Роуз. Следовател Делор - представи ги Мълиган. - Ще работите заедно по този случай до успешния му край.
- Или дo провала - допълни мрачно Делор, който бе толкова изненадан, че едва сега
започна да оглежда колежката си.
Беше висока, с приятно, но не красиво лице, къса прическа и приветлива усмивка. Сигурно
имаше тридесет години. Беше облечена в маркови дънки, хубав тънък пуловер и дълъг
шлифер, който стигаше до глезените й. Вместо елегантни обувки, носеше маратонки „NIKE“.
-

- Е Пол, оставям те да споделиш подробности по случая с партньора си - каза Мълиган,
който явно считаше разговора за приключен.
Какво искаш да направи Делор?

да остане насаме с Мълиган и да се опита да протестира - отиди на 4.
- да се примири - отиди на 6.
-

11
Първата работа на Пол, след като излезе от кабинета на Мълиган, бе да се увери в думите на
шефа си. Да, тя наистина беше омъжена. Това го поуспокои.
Времето беше хубаво и Пол покани колежката си в едно открито кафе, което се намираше
до службата.
Казвам се Джуди Роуз, но можеш да ме наричаш просто Джуди - представи се тя.
- Викай ми Пол.
- Е, значи Мълиган позна - подхвърли тя.
- Какво?
- Каза, че ще нададеш вой до небето, когато разбереш, че партньорът ти е жена.
- Нима?
- О, да. Предрече, че ще изпаднеш в паника и дори няма да забележиш венчалния ми
пръстен. Ако се съди по погледа ти, когато излезе от неговия кабинет, той е бил прав.
- Толкова явно ли беше?
- Е, не съвсем, но аз знаех какво да дебна.
- Господи! - поклати глава Делор. - Не знам какво да кажа. Май е най-добре да забравим
всичко и да ти разкажа подробностите по случая.
Отиди на 13.
-

12
Франк Морено, треньорът на „Грийнсуич“, не можеше да си намери място от ярост.
- Точно сега ли трябваше да става? - размахваше възбудено ръце той. - Преди седмица бих
могъл да го преживея, но сега...
- Каква е разликата? - попита Делор.
- Огромна! Преди четири дни приключи трансферния период. Това означава, че клубовете
вече нямат право да купуват или да вземат футболисти от други клубове до края на
шампионата.
- Не разполага ли клубът с подходящ заместник на Дъркин?
- Не - поклати глава Морено. - Ще пусна Тони Грейс на мястото на Джон, но той не е
толкова добър.
- Един момент. Знаеше ли се, че при евентуална контузия на Дъркин, Грейс ще заеме
мястото му?
- Това беше ясно и на последния запалянко. Имаме две крила - Джон и Тони. Ако не играе
единият, ще играе другият. Толкова е просто. Хей, да не би да подозирате Тони?
- Не, господин Морено - отрече бързо Делор. - Само си изяснявам ситуацията.
Пол благодари на Морено за информацията и се раздели с него.

Какво искаш да научиш?
-

подробности за нападението - отиди на 2.

подробности за състоянието на „Грийнсуич“ - отиди на 9.
- вече знаеш всичко - отиди на 8.
-

13
Положението е сложно - заключи Джуди Роуз, когато се запозна с фактите. - Имаме
четири заподозрени страни и никакви факти срещу тях.
- Защо четири? - учуди се Делор. - Тони Грейс и шефовете на „Четнъм“ са ясни, но кои са
другите две страни?
- Бившата приятелка на Дъркин е едната. Не знаем защо са се скарали, но той я е зарязал, а
не тя него. Значи има класическия мотив - ревност и отмъщение.
- Съгласен - кимна Делор. - А другият?
- Шефовете на „Дотън Сити“. Доколкото разбрах, те също са облагодетелствани от
контузията на Дъркин.
- Права си - плесна се по челото Пол.
- А Кърнаган настоява да обвиним някого до сряда, нали?
- Уви, да.
- Можем ли да арестуваме някого въз основа на събраните досега факти?
Кого ще арестуваш?
- бившата приятелка на Дъркин - отиди на 18.
- заместника му в отбора, Тони Грейс — отиди на 19.
- президента на „Четнъм“ - отиди на 20.
- президента на „Дотън Сити“ - отиди на 21.
- все още никого - отиди на 22.
-

14
Лайла Пъркинс посрещна следователите със зле прикрита неприязън. Беше млада и
стройна, с големи гърди и празен поглед, който свидетелстваше за ниския й коефициент на
интелигентност.
Длъжна ли съм да ви пусна? - попита тя, открехвайки вратата на малката си квартира.
- Не, госпожице Пъркинс, но тогава ще ме задължите да Ви изпратя призовка - отговори
Делор.
- Добре, тогава. Влизайте!
Стаята беше разхвърляна, върху масата стърчеше самотна бутилка евтино уиски, която бе
наполовина празна. Пепелникът беше претъпкан с цигари. Освен масата, дивана, двата стола и
леглото, в стаята имаше само една мебел - бюро, опряно плътно до стената. Върху него бяха
подредени две купчини учебници, а над тях с флумастер бе надраскана следната изтънчена
мисъл: „Отмъщението е блюдо, което хората с вкус предпочитат да консумират
изстинало."
-

Пол посочи с очи надписа на Джуди. Тя повдигна учудено вежди, но се въздържа от
коментар.
-

Седнете, де - подкани ги момичето. - Малко е разхвърляно, но да не ви пука.

Студентка ли сте? - попита Джуди.
- Бях, ама едно Време. Вече прекъснах. Ученето не ми понася.
- Защо прекъснахте?
Лайла нервно опипа около себе си, намери кутия „Марлборо“ и запали една цигара.
-

Кофти ми е да говоря за тва - започна тя. - Още ми е терсене, че оня кучи син ме разкара,
ама щом трябва ще говоря. Записах да уча заради него. Той ми плати Вноската, щото искаше да
има учена жена. Да, казваше, че ще се ожени за мен. И така, аз се Впрегнах да зубкам. Накупих
си учебници и започнах да хода на лекции да слушам дивотиите на разни тъпаци. Адски скучно
беше. И колегите ми бяха застреляни. Все говореха за разни отнесени неща. Освен когато се
опитваха да ме свалят, ама аз не съм от лесните, така че бързо ги отказах. После... после той ме
заряза, а пък аз зарязах даскалото. Това е.
- Защо ви заряза?
- Питайте него - тросна се Лайла и изтърси цигарата си в пепелника. После я Вдигна към устните си, но ръката й трепереше и тя изпусна угарката. Стъпка я с пета и запали ноба цигара. Пое
дълбоко дима и го издиша към Пол.
- Други въпроси?
- Засега - не, но не е изключено да възникнат - отвърна Делор.
Двамата с Джуди напуснаха квартирата на Лайла.
-

Кого ще посетиш сега?
заместникът на Дъркин, Тони Грейс - отиди на 15.
- президента на „Четнъм“ - отиди на 16.
- президента на „Дотън Сити“ .- отиди на 17.
- ако си бил при всички, отиди на 23.
-

15
Хванаха Грейс в края на тренировката, изчакаха го да се оправи в съблекалнята и след това
заедно седнаха в ресторанта на клуба.
Заподозрян ли съм? - попита веднага той.
- Кое ви кара да мислите така? - върна въпроса Джуди.
- Ами, не знам. Чух хората да приказват, че съм имал мотив да го сторя. И си е така. Тази
контузия на Джон ще ми даде шанс да покажа на какво съм способен. Може би ще успея да се
наложа в отбора.
- Имате ли алиби за онази вечер? - попита Пол. - Това много ще ни улесни.
- Нямам - призна разтревожено Грейс. - Бях на събирането заедно с Джон и другите момчета,
после се прибрах право вкъщи.
- Родителите ви не могат ли да го потвърдят?
- Те не живеят в този град.
- Приятелката ви?
Грейс помръкна и се загледа упорито в краката си.
-

Нямам приятелка — промълви той. — Заряза ме преди две седмици.
- Съжалявам - потупа го по рамото Пол. - Засега нямаме повече въпроси, но може и да
изникнат по-късно.
- Винаги можете да ме намерите на стадиона - каза футболистът без да вдига глава.
- В този отбор май няма много стабилни приятелства - сподели Джуди, когато се отдалечиха
от Грейс. - Първо Дъркин, сега и този.
- Такъв е животът - вдигна рамене Пол. - Аз не случайно съм още ерген.- Джуди се
подсмихна мълчаливо.
Кого ще посетиш сега?
- бившата приятелка на Дъркин - отиди на 14.
- президента на „Четнъм“ - отиди на 16.
- президента на „Дотън Сити“ - отиди на 17.
- ако си бил при всички, отиди на 23.
-

16
В сградата на административното ръководство на „Четнъм“ им оказаха хладен прием.
Секретаркатa на президента отказа да ги допусне В кабинета му с оправданието, че „господин
Дорели е много зает днес.“
Напрегнатата програма на отбора не му оставя време за случайни срещи - обясни тя.- Ако
искате да се видите с него, ще ви запиша час за петък.
- Твърде късно - възрази Джуди. - Днес е едва вторник.
- По-рано е невъзможно.
- Освен ако не използвам призовка - закани се Пол и ядосан напусна сградата.
- Мислиш ли, че това е поведение на гузен човек? - полюбопитства Джуди.
- Не. Просто се ядосах, затова реагирах така. Нормално е Дорели да е зает човек.
Кого ще посетиш сега?
- бившата приятелка на Дъркин - отиди на 14.
-

заместника на Дъркин, Тони Грейс - отиди на 15.
- президента на „Дотън Сити“ - отиди на 17.
- ако си бил при всички, отиди на 23.
-

17
Дотън беше малко градче на петдесет мили от Грийнсуич. Пол отстъпи шофирането на Джуди
по средата на пътя, защото тя заяви, че не може да понася състезателното му каране. Вместо да
спори, той просто й отстъпи волана и продължиха без повече проблеми.
Намериха президента Гордън в ресторанта на клуба. Той се отнесе учтиво с тях и ги покани на
своята маса.
Значи разследвате случая с Дъркин - подхвърли небрежно Гордън. - С какво мога да Ви
бъда полезен?
- Ами - започна несигурно Пол, - не съм много наясно. Идваме при вас по инстинкт.
- Не се притеснявайте - усмихна се всеопрощаващо Гордън. - И тримата знаем каква е причината. Това нещо с Дъркин стана точно преди мача на „Грийнсуич“ с моя отбор. И, разбира се,
контузията на една от звездите на съперника е от полза за „Дотън“. Сега идва ред на въпроса за
алибито, нали?
- Всъщност, не - каза Пол. - Не мисля, че точно вие сте го направили. Знам, че през онази
вечер сте били на благотворителен коктейл, който е продължил до сутринта.
- Полицията пипа здраво - отбеляза Гордън.
- Но какво, ако сте платили на някого да свърши тази работа? - продължи Делор.
- И така да е, не можете да го докажете - поклати уморено глава Гордън. - Слушайте, имате
честната ми дума, че нямам пръст в неприятностите на „Грийнсуич“. Достатъчно са ми грижите
по оставането на „Дотън“ в Лигата, за да се занимавам с престъпления. Няма да ви преча, ако
решите да си пъхате носовете в работите на клуба, но не очаквайте помощ. А сега ще ви помоля
да ме оставите да довърша обяда си.
Двамата следователи се спогледаха неловко и се оттеглиха с куп несръчни извинения.
-

Кого ще посетиш сега?
бившата приятелка на Дъркин - отиди на 14.
- заместника на Дъркин, Тони Грейс - отиди на 15.
- президента на „Четнъм“ - отиди на 16.
- ако си бил при всички, отиди на 23.
-
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- Кърнаган иска да свърша работата бързо и точно това се каня да направя - каза Пол. - Не
вярвам, че някой от президентите на клубовете се е забъркал в тази каша. Едва ли е и Грейс,
защото той знае, че подозренията ще паднат върху него. Според мен, бившата приятелка на
Дъркин е платила на някоя „горила“ да й свърши работата. Ще поискам от Кърнаган да я
арестуваме.
- Ти си шефът - вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.

19
- Кърнаган иска да свърша работата бързо и точно това се каня да направя - каза Пол. - Не
вярвам, че някой от президентите на клубовете се е забъркал в тази каша. Едва ли е и бившата
приятелка на Дъркин. Остава Тони Грейс. Там всичко пасва. Той е бил на събирането, значи е
знаел кога ще свърши. Освен това, той има голяма изгода нещо да се случи с Дъркин, за да
получи шанс да се наложи в титулярния състав. Ще поискам от Кърнаган да го арестуваме.
- Ти си шефът - вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.
20
- Кърнаган иска да свърша работата бързо и точно това се каня да направя - каза Пол. - Мисля, че само президентът на „Четнъм“ би имал смелостта да извърши такова покушение и да се надява, че ще успее да се измъкне невредим. Освен това, този отбор има страхотна изгода от контузията на Дъркин. Затова ще поискам от Кърнаган да арестуваме президента на „Четнъм“ и
здравата да го притиснем.
- Ти си шефът - вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.
21
- Кърнаган иска да свърша работата бързо и точно това се каня да направя - каза Пол. - Едва
ли бившата приятелка на Дъркин или Тони Грейс биха се осмелили да извършат подобно нещо.
Тук е замесена голяма клечка. От „Четнъм“ едва ли биха рискували. Те имат добър отбор, токущо са съкратили разликата между тях и „Грийнсуич“ и имат всички шансове да спечелят поне
едно от двете отличия. Съвсем друга е ситуацията при „Дотън Сити". Отборът отчаяно се нуждае
от победа в мача си срещу „Грийнсуич“, ако иска да се задържи в Лигата. А изпадането от лигата
води до големи финансови загуби. Ето защо смятам, че следата води натам и ще поискам от
Кърнаган разрешение да арестуваме президента на „Дотън Сити“ и да го притиснем здравата до
стената.
- Ти си шефът - вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.
22
- Не още - каза Пол. - Знам, че Кърнаган иска бързи действия, но полицейската работа не е
хазарт. Освен това, той ще ми откъсне главата, ако арестувам не когото трябва. Ето защо се нуждаем от доказателства, а не от празни обвинения.
- И аз мисля така - кимна Джуди. - Какво ще правим днес?
- Ще обиколим заподозрените и ще се помъчим да определим кой от тях е най-вероятният
престъпник.
Кого ще посетиш първо?
- бившата приятелка на Дъркин - отиди на 14.
- заместника на Дъркин, Тони Грейс - отиди на 15.
- президента на „Четнъм“ - отиди на 16.
- президента на „Дотън Сити“ - отиди на 17.
23
Джуди и Пол бяха спрели в малко кафене. Тя си поръча пица с чаша вино, а той - сандвич с
кренвирши и бутилка бира.

- Остава един ден до изтичане на ултиматума на Кърнаган - припомни Джуди. - Набеди ли
вече някого от заподозрените?
- Имам подозрения, но без факти.
- Кърнаган, обаче, ще иска жертва.
- Бих могъл да използвам първата специална услуга и да го помоля да продължи срока с
няколко дни.
- Ще го направиш ли или ще трябва да арестуваме някого?
Ще арестуваш ли някого и кого?
- бившата приятелка на Дъркин - отиди на 26.
- заместника на Дъркин, Тони Грейс - отиди на 27.
- президента на „Четнъм“ - отиди на 30.
- президента на „Дотън Сити“ - отиди на 31.
- ще поискаш още време - отиди на 25.
24
- Ти си луд! - обяви Кърнаган, след като изслуша предложението на Делор. - Не ти ли казах,
че случаят е деликатен и трябва да се пипа с кадифени ръкавици? И сега изведнъж ми се
изтърсваш без факти и искаш да арестувам човек само по подозрения. Да, обаче ти не си
делфийският оракул, нали? Знаеш ли какво ще стане, ако си сбъркал? На първо място, ще
изхвръкна от това кресло като тапа от шампанско.
- Искахте от мен обвиняем и аз ви го давам - настоя Пол. - Повече не мога да направя.
Кърнаган го изгледа сурово.
- И аз мисля така - процеди той. - Затова ще отнема случая от вас и ще го дам на хора, които
знаят как да се справят.
- Това е несправедливо - възрази Джуди. - Никой...
- Замълчете и двамата! - кресна Кърнаган. - Още една дума и ще поискам оставките ви. А
сега напуснете кабинета!
Джуди понечи да възрази, но Пол я стисна за лакета и й даде знак да си трае.
- Е, май се провалихме - усмихна се тъжно той, когато излязоха в коридора. - Всъщност, аз
се провалих. Сега ще поставят голяма черна точка в досието ми.
- Какво означава това?
- Означава, че никога няма да мога да се издигна кой знае колко в служебната йерархия. Но
на кого му пука? Искаш ли да ударим по едно малко? Знам едно много готино заведение.
- Какво друго ни остава? - съгласи се Джуди.
Да, наистина, какво друго им остава, читателю? Сам разбираш, че доведе тандема до
провал и трябва да си понесеш последствията. А те са. че трябва да започнеш играта от
епизод 1 на „СЛУЧАЯТ С РИТНИТОПКОВЦИТЕ“.
25
- Отсрочка? - повдигна вежди Кърнаган. - И защо?
- Нямаме достатъчно доказателства - отговори Пол. - Честно казано, мисля че нито един от
четиримата заподозрени до момента не е виновен. Още не сме попаднали на престъпника.
- Добре - въздъхна директорът на полицията. - Но не се бавете нито секунда повече от
необходимото. Трябва ли ви още нещо?
- Мисля си, дали една подробна лекарска експертиза на контузията няма да ми помогне.

Какво й е на тази, която сте прочели?
- В лекарската комисия няма спортен лекар, а това може да се окаже важно. Няма ли начин
някой от големите специалисти да си каже мнението?
Кърнаган се замисли.
-

- Може, но няма да е лесно. Ще ви го броя за специална услуга. Още ли настоявате за
лекарската експертиза?
Запомни, че вече си използвал една специална услуга - удължаването на срока за намиране
на обвиняем. След това трябва да решиш дали да поискаш експертно мнение на спортен лекар?
Ако решиш, че такова мнение ти е нужно, отиди на 28. В противен случай отиди на 29.
26
- Обърна ли внимание на блюдото, което хората с вкус предпочитали студено? - попита
Делор. - Лайла Пъркинс е достатъчно импулсивна и достатъчно глупава, за да реши да си
отмъсти на Дъркин по този начин. Ще поискам от Кърнаган да я арестуваме.
- Ти си шефът — вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.
27
- Мисля, че Грейс е направил белята. Видя ли, че се смути, докато разговаряхме. Изведнъж
се затвори в себе си. Ако го приберем на топло и го попритиснем, ще си признае.
- Сигурен ли си, че е той?
- Трябва да е той, Джуди. Ще поискам от Кърнаган да го арестуваме.
- Ти си шефът - вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.
28
Пол настоя за експертиза от спортен лекар и я получи рано на другия ден. Прочете я
внимателно и после я преразказа на Джуди.

Докторът смята, че нападението е извършено от човек, който не е много близък до спорта.
- Какво му дава основание да го твърди?
- Третият удар. Ако си спомняш, именно при третия удар нападателят е имал възможност да
се прицели и да контузи Дъркин. С първите два е трябвало да го свали на земята и да го направи
небоеспособен.
- Но нали все пак е успял да го контузи?
- Да, но по абсолютна случайност. Докторът казва, че има поне три други места, където ударът би имал дори по-тежки последици и би навредил със сигурност.
- Значи непрофесионалист. Това означава ли, че обвинението срещу Грейс отпада? Все пак
той е футболист и знае къде трябва да удари, за да контузи.
- Не знам - вдигна рамене Пол. - Ще помисля по въпроса.
Запомни, че си използвал още една специална услуга - експертизата на спортен лекар. След
това отиди на 29.
-

29
- Има ли още нещо, което ви трябва? - попита Кърнаган, когато въпросът с експертизата беше решен.

- Чудя се - подхвърли небрежно Джуди, - защо ли Дъркин е зарязал приятелката си. Може би
тук се крие нещо важно.
- Това може да се установи само след като разпитаме самия Дъркин. Лайла Пъркинс е
твърдо убедена, че не иска да отговори на този въпрос и никаква сила не може да я застави да го
направи.
- Трудна работа - въздъхна Кърнаган. - Шефовете на „Грийнсуич" са изолирали Дъркин в
клиниката и не искат никой да го безпокои. Опасяват се, че душевната травма от нападението ще
бъде по-сериозна от физическата и искат да осигурят пълно спокойствие на играча. Едва ли ще се
съгласят да разговаряте с него по този въпрос.
- Но това може да се окаже важно за следствието - настоя Джуди.
- Ако наистина мислите така, ще се опитам да уредя среща с Дъркин, но ще ви го броя за
специална услуга - каза Кърнаган. - Все още ли настоявате?
- Не - каза Джуди. - Няма смисъл.
Ако искаш да разбереш защо Дъркин е скъсал с приятелката си и си готов да пожертваш
още една специална услуга, отиди на 32. В противен случай отиди на 33.

30
- Поведението на господин Дорели беше високомерно и съмнително. Спомняш ли си как ни
посрещнаха в „Четнъм"? Едва ли на полюсите някога е било по-студено.
- И какво доказва това?
- Нищо, но имам предчувствие. Дорели е. Затова ще поискам от Кърнаган да арестуваме президента на „Четнъм" и здравата да го притиснем.
- Ти си шефът - вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.
31
- Не вярвам на онзи старик Гордън. Прави се на света вода ненапита, но отборът му има
голяма изгода от контузията на Дъркин. Освен това, защо ни изгони? И защо отказа да ни
съдейства?
- Може би, защото му досаждахме, когато главата му беше пламнала от други грижи предположи Джуди.
- Не на мен тия - отсече Делор. – Интуицията ми подсказва, че Гордън е в дъното на историята. Ще поискам от Кърнаган разрешение да арестуваме президента на „Дотън Сити" и да го притиснем здравата до стената.
- Ти си шефът - вдигна рамене Джуди.
Отиди на 24.
32
- Има смисъл — прекъсна я Пол. - Искам да разпитам Дъркин по този въпрос.
- Дадено - каза Кърнаган и в ранния неделен следобед тандемът Роуз-Делор получи исканата
среща с Дъркин.
- Защо не попитахте Лайла? - промълви играчът. - Тя също можеше да ви каже.
- Можеше, но отказа. Каза да питаме теб.
- А Тони?
- Кой Тони? Грейс? Той пък какво общо има?

Слушайте, толкова ли е важно? Предпочитам да не тръбя защо скъсах с Лайла.
- Важно е - кимна Пол. - Иначе нямаше да ви безпокоим.
- Добре тогава - примири се Дъркин. - Тони Грейс ходеше с едно момиче - Доли. Доли
Кроус. Страхотно интелигентно създание. Не проумявам как се беше хванала с него. Ако сте
говорили с Тони, трябва да сте разбрали, че има малко ум в главата. Та, докато Тони ходеше с
това умно момиче, аз спасявах положението с Лайла. Тя е хубава и аз си мислех, че ако някой й
налее малко мозък в празната глава, ще стане точно каквото ми трябва. Затова я накарах да се
запише да следва в университет. Дори й плащах вноските.
- А после? - попита Джуди.
- После разбрах, че от ученето на Лайла нищо няма да излезе. Господ я беше направил
красива и глупава и тя щеше да си остане такава до края на своя живот. Е, може би щеше да
погрознее, но в никакъв случай нямаше да поумнее.
- И какво стана, когато осъзнахте това? — намеси се и Делор.
- Ами, продължих да ходя с нея, но започнах да я водя по местата, където ходеха Тони и
Доли. Нямаше проблем да ги откривам, защото знаех къде обича да ходи той. Просто влизахме с
Лайла в заведението и аз, уж случайно, забелязвах Грейс, а той ми махваше с ръка и ме канеше на
масата си. Не го правеше от добри чувства. Просто нямаше какво толкова да си говори с Доли,
освен да й шепне за сексуалните си желания, затова се радваше на компания. Така постепенно се
опознахме с Доли и аз разбрах, че тя е точно момиче като за мен. После долових, че и тя ме гледа
с интерес.
- Не ни трябват подробности - прекъсна го Делор. - В крайна сметка ти скъса с Лайла, а Доли
- с Тони. Така ли?
- Точно така - облекчено въздъхна Дъркин.
- Само още един въпрос - каза Джуди на тръгване. — Къде е била Доли, когато са те
нападнали?
- Тя е на специализация в Париж - отговори Дъркин. - Щеше да се върне след седмица, за да
ме гледа на финала за купата срещу „Четнъм“, но сега се разбрахме, че няма смисъл да си
прекъсва ученето и ще се върне за последния мач на „Грийнсуич“, за да види как ставаме
шампиони.
- Ясно - кимна Пол. - Е, оздравявай бързо, Джон! А ние ти обещаваме, че ще хванем
нападателя.
Запомни, че си използвал още една специална услуга. После отиди на 33.
-

33
В сряда, точно в четири следобед Джуди и Пол отново бяха в кабинета на Кърнаган.
Е, успяхте ли да натопите някого? - попита ги той с надежда.
Ако решиш да арестуваш Лайла Пъркинс въз основа на експертизата на спортния лекар,
отиди на 36. Ако решиш да арестуваш Тони Грейс въз основа на разказа на Дъркин. отиди на 37.
В случай че все още не искаш да арестуваш никого, отиди на 35.
-

34
Пол, ходил ли си някога на мач?
- Разбира се. Като дете бях много запален.
- А после?
-

- Не мога да си спомня кога престанах да ходя по стадионите. Може би преди петнайсет или
дори двайсет години.
- A ти, Джуди?
- He съм стъпвала на мач.
- Тогава днес е особен ден за вас. „Грийнсуич Юнайтед“ играят късно вечерта и
ръководството на отбора бе така вежливо да ми даде три пропуска за официалната ложа.
- И вие ли ще дойдете?
- Не - поклати глава Кърнаган. - Предпочитам ръгбито. Можеш да вземеш съпруга си,
Джуди.
- Шефе, нужно ли е? - почти проплака Пол. - Та аз дори съм забравил правилата.
- Стига, Пол. Понякога вдъхновението идва на най-неочаквани места - опита се да го
окуражи Джуди.
- Така ви искам! - насърчи ги Кърнаган. - А сега изчезвайте, защото имам и друга работа,
която чака да бъде свършена.
Отиди на 38.

35
- Още не - отговори Пол. - И на мен ми се иска по-бързо да разрешим този случай, но засега
нямаме никакви улики. Почти съм сигурен, че ръководствата на „Четнъм“ и „Дотън Сити“ нямат
пръст в нападението, но за Лайла Пъркинс и Тони Грейс не знам какво да мисля. Някои факти ги
топят, но косвено. Честно казано, мисля че истинският виновник все още се крие някъде.
- Добре, Пол, разбрахме се, че няма да те карам да бързаш — съгласи се Кърнаган. — А сега
имам една изненада за вас.
Отиди на 34.
36
- Смятам, че открих нападателя - каза Делор. - Според лекарската експертиза, той е бил
далеч от спорта, защото е нанесъл несполучливо третия удар. От нашите заподозрени само Лайла
отговаря на това условие. Президентите на „Четнъм“ и „Дотън Сити“ щяха да наемат професионалисти, а Тони Грейс е футболист и знае къде да удари, за да причини тежка контузия. Всички
търсим мъж-нападател, но според мен е жена.
- Това ли е всичко? - скептично попита Кърнаган. - Нямаме достатъчно доказателства, затова
ще ти препоръчам да се въздържиш от арести. Във всеки случай, няма да ти дам разрешение да
арестуваш никого.
Пол и Джуди се спогледаха, но не казаха нищо. Чувстваха, че началникът им е прав.
Имам една изненада за вас - започна Кърнаган.
Отиди на 34.
-

37
- Смятам, че открих нападателя - каза Делор. - Всичко е много просто. Дъркин измества
Грейс от титулярния състав и го забива на пейката. Това е достатъчна причина за омраза. Но не и
единствената. Дъркин взема приятелката на Грейс. Не искам да коментирам начина, по който го
прави, защото за нас е важен резултатът. А той е, че Грейс остава без приятелка и титулярно
място по вина на Дъркин. Ето защо, момчето го прихващат лудите, грабва една метална тръба,

причаква колегата си и го контузва тежко. Ударът му не е от най-професионалните, но нека си
спомним, че по това време съседите вече са се раздвижвали, а това е достатъчно, за да паникьоса
един начинаещ престъпник.
- Това ли е тезата ти? - скептично попита Кърнаган. - Нямаш достатъчно доказателства, за да
изправиш Грейс пред съда. Ще се вдигне много шум, но момчето ще си намери добри адвокати и
те ще го оправдаят. Тогава и ти, и аз ще изхвръкнем от полицията. Ето защо няма да ти дам
разрешение да арестуваш Грейс.
Пол и Джуди се спогледаха, но не казаха нищо.
Чувстваха, че началникът им е прав.
Имам една изненада за вас - започна Кърнаган.
Отиди на 34.
-

38
Съпругът на Джуди беше приятен, леко пълен мъж с приветлива усмивка и гърмящ на мили
разстояние глас. Казваше се Дейвид, беше фанатичен привърженик на „Грийнсуич Юнайтед“ от
ранна детска възраст и тази му страст не бе изстинала през времето.
Пристигнаха половин час преди мача и паркираха колата на семейство Роуз на малкия
паркинг, отреден само за хора от клуба и специални гости.
- Трябва да ги бием на всяка цена - разпалено обясняваше Дейвид Роуз, докато тримата се
промъкваха през тълпата към входовете на стадиона. - Остават ни четири мача, от които трябва
да вземем осем точки.
Пол и Джуди надаваха по едно ухо на обясненията му, като не преставаха да се удивляват на колоритната тълпа запалянковци, накичени с всевъзможни сувенири на отбора.

Какво е онова там? - изведнъж се закова на място Джуди. — Гишето, пред което се тълпят
много хора - посочи с пръст тя. - Не е каса за билети, нали?
- Това са комарджии, скъпа - обясни й Дейвид. - Смятат, че могат да спечелят пари, като познаят изхода или дори точния резултат от мача. Всъщност, само пълнят джобовете на букмейкърите. Повярвай ми, имам горчив опит от подобни авантюри.
- Звучи примамливо - отсече Джуди. - Ако заложа, ще имам поне една причина да стоя на
стадиона. Я елате с мен!
Дейвид разпери безпомощно ръце, погледна към Пол за подкрепа, но следователят само махна
с ръка и двамата последваха Джуди.
-

Десет минути по-късно кандидат-комарджийката стискаше в ръката си листа със залозите и
настояваше съпругът й да внесе яснота по въпроса.
Тук има само числа и знаци, Дейвид — протестираше тя. - Как може един нормален човек
да се оправи в тази бъркотия?
- Колко смяташ да пожертваш? - попита той.
- Петдесетачка.
- Добре. Тук пише, че ако заложиш парите си на победа за „Грийнсуич" и познаеш,
коефициентът е едно цяло и шест, а чистата ти печалба е тридесет лири.
- Много малко.
- Големите печалби изискват качества, присъщи единствено на Нострадамус. Например, кой
ще вкара първия гол в мача или какъв ще бъде крайният резултат.
-

И колко ще спечеля, ако заложа на два на нула за нашите?
- Чакай да видя - погледна фиша Дейвид. - Точно шестстотин лири.
- Хм — поколеба се Джуди, - а дали онези момчета няма да решат и те да вкарат някой гол?
Може би два на един е по-разумно.
- Едва ли - възрази мъжът й. - Противниците ни тази вечер са отборът с най-слабо нападение
в Лигата. Вкарват по-малко от гол на мач.
- О, тогава днес могат да вкарат доста. Когато дълго време държиш едно куче с каишка,
после хуква като полудяло. Знаеш ли, мисля си, че ще вкарат поне три. - Тя започна да
размишлява на глас. — Значи „Грийнсуич“ ще бие, а гостите ще вкарат три гола. Тогава
резултатът ще бъде четири на три или пет на три. Родена съм на четвърти януари, затова ще
напиша четири на три и ще сложа петдесетачка. Каква ще бъде печалбата ми, скъпи?
- Седем хиляди и петстотин - пресметна Дейвид. - Наистина ли си решила, че тези петдесет
лири не ти трябват?
- Аз ще спечеля, момчето ми - закани се Джуди. — Хайде, попълни ми фиша!
Когато се добраха до местата си, отборите току-що се бяха строили в центъра на терена. Те
поздравиха публиката, после се разпръснаха по игрището и мачът започна.
-

- Забелязваш ли - наклони се Дейвид към Пол, за да могат да си говорят, въпреки
невъобразимия шум, вдиган от привържениците на „Грийнсуич“, които се опитваха да насърчат
своите, че има размествания, заради контузията на Дъркин. Сега на неговото място по крилото
играе Тони Грейс, а в центъра е Дан Корби.
- Не разбирам — поклати глава Пол, който се чудеше какво прави на това шумно място.
Вярно, и в „Котките“ понякога човек не можеше да си чуе приказката, но тогава едно питие
оправяше работата.
Джуди въодушевено наблюдаваше мача и си мислеше колко е хубаво, че тези двадесет и две
хубави момчета ще работят за нея тази вечер и ще й донесат седем хиляди и петстотин лири.
Тогава да видим какво щеше да каже Дейвид!

Още във втората минута гостите откриха резултата след детинска грешка в защитата на
„Грийнсуич“ и Джуди засия.
- Видя ли? - обърна се тържествуваща тя към съпруга си. - А ти казваше, че не можели да
вкарват голове.
Едновременно с нейните думи гостите вкараха втори гол и стадионът замлъкна. Дейвид
изръмжа нещо заплашително към съпругата си и заби поглед напред, а Пол най-сетне прояви
някакъв интерес.

„Грийнсуич“ показаха, че са по-силният от двата отбора. Те съумяха да се съвземат от двата
ранни гола и до края на полувремето върнаха един.
Тони Грейс проби по крилото, финтира двама защитници и центрира топката право на главата
на Дан Корби, който с лекота я отправи в мрежата.
През второто полувреме Грейс игра фантастично и заслужи овациите на публиката. В петдесет и шестата минута той изравни с мощен удар от тридесет метра, а петнадесет минути покъсно крилото получи дълъг пас зад защитата на гостите, успя да стигне до топката миг преди
вратаря, чукна топката покрай него и тя спря в мрежата — 3:2! Дейвид полудя от радост.
Изглежда, за публиката този мач вече беше свършил. Никой не вярваше, че противникът може
да изравни и запалянковците започнаха да се поздравяват с победата и да правят сметки какви
резултати им трябват в оставащите мачове, за да спечелят титлата.

През това време Джуди се беше свила на кълбо върху седалката и замислено наблюдаваше
терена. Имаше едно момче от гостите, на което тя възлагаше определени надежди. Беше високо
и стройно, бягаше бързо, а веднъж ритна топката толкова силно, че я изпрати до средата на
трибуните. Често се навърташе около вратата на „Грийнсуич" и сигурно чакаше момента да
вкара някой гол. Джуди му желаеше успех от все сърце.
Времето течеше неумолимо и все повече ставаше ясно, че семейство Роуз няма да забогатеят
със седем хиляди и петстотин. Трябваше да заложа на някой по-нормален резултат, мислеше си
Джуди. Например три на два. И сега щях да спечеля.
И точно тогава избраното от нея момче успя да излъже защитата на „Грийнсуич“, шутира силно и топката влетя в горния десен ъгъл, опъвайки мрежата до скъсване. Вратарят можа само да я
изгледа безпомощно.
Джуди се изправи на крака с радостен вик. който отекна в гробната тишина, завладяла стадиона след изравнителния гол на гостите. Хиляди погледи се отправиха с укор и ненавист към нея.
Тя се смути, изчерви се и си седна на мястото, притискайки се до съпруга си. Защо я гледаха
така? Та нали и тя желаеше победа за „Грийнсуич“? Да, беше заложила за този отбор. Щеше да
им покаже фиша, ако не вярваха.
Само едно голче, примоли се Джуди. Хайде, нашите! Грейс, Корби, само едно голче, момчета!
Тогава и Дейвид щеше да се успокои и нямаше да гледа така навъсено, сякаш тя е виновна за
развоя на мача.
„Грийнсуич Юнайтед“ не беше отбор, който лесно да се примири с равенство на собствен терен срещу слабаци. Ето защо играчите му се хвърлиха в отчаян щурм, надявайки се да изравнят в
оставащите няколко минути. Те притиснаха гостите в тяхната половина от игрището. Опитаха
няколко удара, но топката неизменно срещаше тялото на защитник.
Редовното време изтече. Сега само съдията можеше да каже кога ще завърши този мач. Вратарят на гостите заложи топката, за да я вкара в игра след аут. Всички очакваха, че съдията ще
свири, когато коженото кълбо се издигне във въздуха след шута. Но не стана така.
Топката се спусна към центъра на игрището и веднага няколко играча се пласираха, за да я
посрещнат. Един от халфовете на „Грийнсуич“ се извиси над противника си и я удари с глава.
Топката попадна в Дан Корби. Той я овладя, премина технично пазача си и вдигна глава. За
секунди схвана ситуацията. Двама от гостите летяха към него и без съмнение щяха да го
фаулират, ако се забавеше. Нямаше да успее да ги излъже. Трябваше да подаде и то веднага. Той
изрита топката наляво, където обикновено играеше Тони Грейс.
Грейс протегна крак и чукна топката леко напред, а след това заобиколи връхлитащия защитник. Навлезе в наказателното поле, замахна, уж че ще бие и прибра топката с пета зад себе си.
Вторият защитник, който се бе хвърлил на шпагат, за да предотврати удара, сега остана излъган.
Грейс беше сам срещу вратаря, който напусна голлинията и се хвърли към него. Крилото чукна
топката покрай него и се опита да го заобиколи, за да я вкара, но не успя. Вратарят го спъна.
Дузпа! - изкрещя Дейвид и стана на крака.
- Какво става? - попита объркана Джуди.
- Май ще спечелиш - отвърна й Пол, защото Дейвид беше прекалено радостен, за да се
занимава с жена си. - Доколкото си спомням, дузпата е почти стопроцентов гол.
- Дано - каза с надежда тя и съсредоточи вниманието си към игрището.
Грейс взе топката и я заложи върху бялата точка. Дан Корби отиде при него и му заговори.
Грейс изръкомаха яростно. Корби започна да го убеждава Грейс махна с ръка и се отдалечи, а
Корби застана зад топката.
-

Така и трябва - каза Дейвид. - Винаги Корби е изпълнявал дузпите.
Корби се засили и шутира силно в десния долен ъгъл на вратата. За нещастие, вратарят бе избрал същата посока и с последни усилия отклони топката в корнер.
-

О, не! - изохка Джуди.
Половин час по-късно тримата седяха в „Котките“ и коментираха преживяването.
-

- Чувствам се съсипан - каза Дейвид. - Любимият ми отбор е на път да загуби титлата по
толкова драматичен начин.
- На кого му пука за тези глупости! - ядоса се Джуди. - Ти разбираш ли, че онзи тип Корби
ми взе седем хиляди и петстотин лири? Иде ми да го пречукам.
- Недей така - упрекна я Дейвид. - Може да се случи на всеки.
- Точно така - продължи тя. - Може да катастрофира непоправимо или да му падне нещо
тежко на главата. Надявам се! - просъска тя.
- Женска злоба - поклати глава Пол и надигна чашата си.
Изпиха още по едно, а после се разделиха. Пол не знаеше как е спала Джуди след загубата.
Самият той бързо се предаде на съня.

Рано сутринта телефонът иззвъня.
Отиди на 39.
39
Пол не обичаше да го будят. Той повдигна слушалката и бързо я пусна обратно. Звъненето
спря. После пак започна. Пол повтори същата операция. На третия път не издържа и приближи
слушалката до главата си.
Кой е, по дяволите? - промърмори сънено той.
- Следовател Делор? - попита нежен женски глас.
- Същият, котенце.
- Не съм котенце, следовател Делор - долетя леден глас от другата страна на слушалката.
Нещо прищака в главата на Пол.
-

Ти да не си секретарка на Кърнаган? Той има навика да буди хората по никое време.
- Точно така. Колата ще ви чака след десет минути.
- Става - склони Пол и започна да се приготвя.
Отиди на 40.
-

40
Пол влетя като стрела в кабинета на Кърнаган.
Какво е станало? - попита той.
- Корби е бил нападнат и пребит - отговори Кърнаган. — Станало е преди час и половина.
- Защо не са ми съобщили?
- Не могли да се свържат с теб. Разполагам с показания на свидетели и разказа на самия
Корби за нападението. Проучи ги и действай! Работата стана напечена. Трябва бързо да се
справиш с този случай. Чуй показанията в кабинета ми и после ми кажи какво смяташ да правиш.
Пол взе двете касетки и пусна една от тях в касетофона, който стоеше на бюрото на Кърнаган.
-

Сам избери - 45 или 46.

41
- Какво ще кажеш? - попита Кърнаган. - Работата започва да смърди. Следобедните вестници
ще гръмнат, а скоро и политиците ще ме започнат.
- Двама играчи за четири дни - май наистина е някой от футболните среди. Но в никакъв
случай не са забъркани шефовете на „Четнъм“. Не биха рискували толкова много, когато отборът
им има сили да се справи и без това.
- Съгласен съм - кимна Кърнаган. - Да не би да подозираш Гордън от „Дотън Сити“?
Ако подозираш Гордън, отиди на 47. В противен случай отиди на 48.
42
А сега какво? - попита Кърнаган.
- Нямам идея - отвърна Пол. - Чувствам, че извършителят стои в сянка и се присмива на жалките ми усилия да го открия. Само че направи грешка. Ако се беше задоволил с Дъркин, мисля че
никога нямаше да можем да го открием. Но сега има две нападения, извършени по един и същ
начин. И има нещо общо между тях, нещо за което да се захванем. Би трябвало да изплува
някаква връзка. Не знам защо, но ми се струва, че съм близо до решението. Нищо конкретно,
просто предчувствие.
- Моля се да е вярно - каза Кърнаган.
- Смятам да взема Джуди и да пообиколим из местата, където се събират запалянковците съобщи Пол. - Нали знаеш, там хората без работa cи бъбрят за любимите отбори, разменят си
клюки, мнения. Общо взето, губят си времето, но може да ми подскажат някоя идея.
- Знаеш ли къде се събират?
- Да. Вчера след мача си говорихме с Дейвид, мъжа на Джуди, и той ми каза две места,
където се събират запалянковци на „Четнъм“ и Грийнсуич“.
- Ще се разделите ли с Джуди или ще ходите заедно?
Ако смяташ, че трябва да се разделите, за да спестите Време и да проучите мнението на
запалянковците едновременно на двете места, отиди на 49. В противен случай отиди на 50.
-
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Джуди го чакаше в колата. Беше паркирала точно пред входа на участъка и нервно
потропваше с пръсти по волана.
Гнусна работа - посрещна го тя. - Шефът три ли ти много сол?
- Ами! Знае, че правим всичко възможно. Чудех се дали не сме сбъркали някъде, но ми се
струва, че не е така. Този случай донякъде прилича на преследването на масовите убийци. Трябва
да имаш няколко жертви преди да схванеш принципа и да надушиш следата. Кърнаган не го
показа, но май съзнава, че е така и засега е търпелив.
- Докато политиците не му подпалят задника с настояванията си за бързо разрешаване на
случая - каза скептично Джуди. - Какво ще правим сега?
Пол й обясни идеята си за сборищата на запалянковците.
-

Не е лошо - кимна тя. - Къде да отидем?
Къде искаш да отидеш първо?
- при запалянковците на „Четнъм“ - отиди на 51.
-

-

при запалянковците на „Грийнсуич“ - отиди на 52.
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Кърнаган настояваше да знае всяка новост по случая, затова Джуди и Пол пристигнаха при
него, веднага щом обиколиха двете места.
Нещо ново, Пол?
- Две следи - отвърна следователят с грейнал поглед - Първо, играчът на „Грийнсуич“
Малкълм Робъртс ще намери титулярно място в отбора след контузиите на Дъркин и Корби. А
отборът на „Билан“ има интерес да купи един нападател от „Грийнсуич“. Дъркин и Корби са
контузени, а Грейс не иска да се маха от града. Тогава остава Робъртс, ако в оставащите до края
на първенството мачове покаже, че е добър играч.
- Значи Робъртс е заподозрян? - попита Кърнаган.
- Не точно Робъртс, а неговият агент - някой си Джак Шаркс. Смятам, че е способен да
организира двете нападения.
- Добре, а другата следа?
- Букмейкърите! Вчера Джуди заложи петдесет лири и за малко да спечели седем хиляди и
петстотин, защото беше на път да познае точния резултат от мача. Трябваше само Корби да вкара
дузпата в последната минута. Но той пропусна и колежката ми страшно му се ядоса. Искаше да
го убие.
- Пол, това е несериозно... Я чакай! Ами ако има още като Джуди?
- Виждам, че мисълта ми е схваната правилно - усмихна се Пол. - Запознах се със залозите и
разбрах, че букмейкърите са много изобретателни. При тях можеш да заложиш, че „Грийнсуич“
ще спечели купата, но коефициентът за „Четнъм“ е по-голям. Тогава е изгодно да заложиш на
„Четнъм“ и да направиш така, че някои от звездите на „Грийнсуич“ да пропуснат мача. Можеш
да заложиш, че „Грийнсуич“ ще станат шампиони, но за „Четнъм“ коефициентът отново е
значително по-голям. Да не забравяме, че контузиите идват в решителен за изхода на
първенството момент.
- Но има още безброй възможности - намеси се Джуди. - Може някой да е залагал само на
последните два мача на „Грийнсуич“ и да се е разсърдил на Дъркин и Корби, защото техните
пропуски решиха мачовете.
- Това прави колосален брой възможности - обобщи Кърнаган. - Сигурно ще се окаже, че
един милион души в страната са имали мотив да претрепят Дъркин и Корби.
Той започна да се разхожда из кабинета си. Мислеше на глас.
- Не, не е така. Голяма част от играчите залагат малки суми. Или поне недостатъчни, за да
тръгнат да вършат престъпления. Други са загубили парите си, но не само заради „Грийнсуич“,
може да не са познали и други мачове. Така кръгът се стеснява.
- И аз мисля така - каза Пол. - Търсим хора, които са загубили много пари, само заради
равенствата на „Грийнсуич“. Освен това, хора, които могат да спечелят много пари, ако „Четнъм“
вземат едно от двете отличия.
- Трябва да проверим и агента на Робъртс - напомни Джуди.
- Да, и това - съгласи се Пол.
- Ето, че нещата потръгнаха - усмихна се малко насила Кърнаган. - Нужно ли ти е нещо,
Пол?
-

- Трябва да се провери дали „Билан“ наистина смятат да купят нападател от „Грийнсуич",
трябва да се разпита Корби за по-големи подробности и трябва да се провери документацията на
букмейкърите.
- И трите ти желания изискват много усилия от моя страна. Прецени какво наистина трябва
да се направи и ми кажи.
И трите желания са специални услуги. Помни, че можеш да поискаш само шест
специални услуги от Кърнаган и виж колко от тях вече си използвал. След това прецени коя
услуга ти трябва.
- проверка на документите на букмейкърите - отиди на 54.
- разпит на Корби - отиди на 55.
- проверка на желанието на „Билан" да купи нападател от „Грийнсуич“ - отиди на 56.
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„Цяла нощ бях в това заведение. Порках. Исках да забравя за пропуснатата дузпа и за укора в
погледите на момчетата от отбора. По някое време съм се омаял. Не знам кога. Аз не съм пияч и
лесно се накърквам. Събудих се, вече беше светло. Как да е, излязох от бара и тръгнах към
колата си на зиг-заг. Защо ме гледате така? Защото съм щял да карам пиян ли? На кого му пука?
Обаче не можах да си вляза в колата. Тъкмо извадих ключовете - хич не е лесно, когато
всичко ти се вижда тройно - и започнах безкрайни опити да улуча ключалката на вратата. По
едно време усетих, че има някой зад гърба ми. Това ми е от футбола, имам интуиция. Заради нея
съм се спасявал от много контузии.
Та, обърнах се и видях някакъв човек пред мен. Не носеше маска, ама аз бях пиян и лицето му
ми се виждаше като размазано жълто петно. Той вдигна една палка и ме цапардоса с нея през
гърдите. После ме свали с ритник и започна да ме налага по краката. Сигурно хората от бара са
го видели, защото не ме би много, а му се искаше.“
Това бяха показанията на Корби.
на 41.

Ако не си изслушал показанията на свидетелите, отиди на 46. В противен случай отиди
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Женски глас: „Седях с приятеля си на една от масите 6 ъгъла, когато онзи тип влезе и седна
точно срещу нас. Поръча си два коктейла наведнъж и се зае да ги пресушава. Дори не ме
погледна. Не че трябваше, но мъжете винаги ме заглеждат, защото имам хубави крака и обичам
да ги показвам. Обаче той си гледаше само в чашите, справяше се с тях и искаше нови. По едно
време на масата му се бяха натрупали поне осем чаши, защото момичето от нощната смяна е
мързеливо и не обича да отсервира често.
Мъжът си тръгна малко преди нас. Излязохме десетина минути след него. Видяхме, че е
паднал на земята, а някакъв човек го блъскаше с тръба в краката. Аз изпищях и онзи побягна.
Това е“.
Мъжки глас: „Видях мръсника, но всичко стана много бързо и не мога да кажа нищо за него.
Едър, здрав, удряше хубаво. Не се извърна, когато приятелката ми изпищя. Опитах се да го
подгоня, но тя ме задържа. Не обича да се забърквам в разни каши. Той дори не се обърна, когато
разбра, че сме зад него. Удари жертвата си още веднъж и хукна да бяга без да ни погледне.
Мисля, че се пазеше да не видя лицето му.“
Това бяха показанията на свидетелите.

Ако не си изслушал показанията на Корби. отиди на 45. В противен случай отиди на 41.
47
Не го изключвам.
- Направи го. Човекът ми се обади преди половин час, за да ми съобщи, че няма нищо общо с
нападенията.
- Откъде знае за случилото се, щом вестниците и телевизията още не са съобщили?
Запалянковците на „Грийнсуич“ вече знаят, а в събота им предстои мач с „Дотън“. Свързали
са двете събития и вече няколко от тях са се обадили на секретарките на Гордън, за да отправят
заплахи за саморазправа.
-

Защо Гордън да не е виновен?
- Защото няма да има полза от контузиите. Предложил е на Лигата мачът на „Дотън“ с
„Грийнсуич“ да бъде отложен с десет дни. Така Дъркин ще има време да се оправи, а може би и
Корби. Говорих с шефовете на Лигата, които са много разтревожени да не се опорочи шампионата. Казаха ми, че ако от „Грийнсуич“ се съгласят, нямало да има проблеми за отлагането на мача.
- Добре. Значи не е Гордън - съгласи се Пол.
Отиди на 42.
-
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Не. Той също не би рискувал.
- Прав си. Човекът ми се обади преди половин час, за да ми съобщи, че няма нищо общо с
нападенията.
- Откъде знае за случилото се, щом вестниците и телевизията още не са съобщили?
- Запалянковците на „Грийнсуич“ вече знаят, а в събота им предстои мач с „Дотън“.
Свързали са двете събития и вече няколко от тях са се обадили на секретарките на Гордън, за да
отправят заплахи за саморазправа.
- Защо Гордън да не е виновен?
- Защото няма да има полза от контузиите. Предложил е на Лигата мачът на „Дотън“ с
„Грийнсуич“ да бъде отложен с десет дни. Така Дъркин ще има време да се оправи, а може би и
Корби. Говорих с шефовете на Лигата, които са много разтревожени да не се опорочи шампионата. Казаха ми, че ако от „Грийнсуич“ се съгласят, нямало да има проблеми за отлагането на мача.
- Добре. Значи мога да разчитам на интуицията си — усмихна се доволно Пол.
Отиди на 42.
-
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Смятам да се разделим - отговори Пол.
Недей - посъветва го Кърнаган. - По тези места хората се събират на няколко групички,
така че дори да сте двамата, няма да можете да чуете всичко. Но ще събереш много мнения и ще
трябва бързо да ги обсъдите, защото иначе ще забравиш половината. Затова по-добре ходете
заедно.
- Май си прав - съгласи се Делор. - Мога ли да звънна на Джуди оттук?
- Секретарката ми вече го направи.
Отиди на 43.
-

50
- По-добре е да сме заедно - отговори Пол. - По тези места хората се събират на няколко
групички, така че дори да сме двамата, пак няма да можем да чуем всичко. Но ще съберем много
мнения и ще трябва бързо да ги обсъдим, защото иначе ще забравим половината Затова по-добре
да сме заедно
- Май си прав - съгласи се Кърнаган.
- Мога ли да звънна на Джуди оттук?
- Секретарката ми вече го направи.
Отиди на 43.
51
Когато Пол и Джуди пристигнаха на мястото, където се събираха запалянковците на
„Четнъм“, там вече имаше поне четиридесет човека, разделени на няколко групи. Двамата
следователи се разделиха с уговорката, че ако някой чуе нещо важно, веднага ще уведоми другия.
- Няма да загубим точка до края - твърдеше брадат старец, на когото липсваха половината
зъби и затова голяма част от думите му се разбираха трудно. - А тях вече ги тресе. Загубени са.
- Лошото е, че после ще кажат, че сме им отнели титлата, заради нападенията.
- Да казват каквото си искат, важното е да станем шампиони. Като минат десетина години,
само това ще се помни.
- Трябва да спечелим и купата.
- Тя ни е в кърпа вързана, щом Дъркин и Корби ще отсъстват.
- Спечелих сто и петдесет лири.
- От какво?
- Нали нашите биха вчера като гости.
Ставаше дума за победата на „Четнъм“ като гост над състав от средата на таблицата.
- Аз пък загубих.
- Защо?
- Мислех, че „Грийнсуич“ ще бият, а те да ме издънят така. Още повече ги намразих.

Направо кеф ми стана, като разбрах, че онзи левак Корби са го пребили. Нарочно ще си купя
всички вестници и ще прочета внимателно и най-малката подробност, за да се насладя на
нещастието му.
- Следващият път заложи, че ще паднат.
- Така и ще направя.
- Джуди! - изкрещя Пол. - Джуди!
Всички разговори прекъснаха и хората го загледаха, сякаш беше луд. Не му пукаше.
- Джуди!
- Тук съм. Пол. Какво си се развикал? - появи се тя.

Той сложи ръката си на гърба и и я затика към колата.

- Хрумна ми нещо - обясни Пол, когато седнаха в колата. - Спомняш ли си какво каза, когато
загуби вчера?
- Сигурно не е било много цензурно.
- Каза, че ти иде да го пречукаш.
- Господи, Пол, да не би да ме подозираш? - впрегна се Джуди.
- Глупости! Обаче това е следа. Може би някой е загубил голяма сума пари и е решил, че
играчите са виновни за това. Дъркин беше нападнат след провал на отбора, а доколкото си
спомням, той беше пропуснал няколко изгодни положения. Корби изпусна решаваща дузпа и
също бе пребит. Има логика, нали?

- Нека не бързаме - каза Джуди. - Не бива да се хвърляме по първата попаднала ни следа.
Трябва да обмислим всичко внимателно.
- Добре - каза Пол и запали мотора.
Ако не си ходил при запалянковците на ,.Гоийнсуич“, отиди на 52. В противен склучай
отиди на 44.
52
Повече от сто запалянковци на „Грийнсуич“ се бяха събрали разтревожени, за да обсъдят
бедите, сполетели техния отбор. Пол и Джуди се разделиха с уговорката, че ако някой чуе нещо
важно, веднага ще уведоми другия.

На момчетата им повлия случилото се с Дъркин. Затова не можахме да бием вчера.
А сега и Корби. Сигурно е дело на някой мръсник от „Четнъм“.
Какво ще правим срещу „Дотън“ без титулярно нападение? Вярно, че Грейс игра силно, но
дали ще може да задържи така?
- В Дотън хората празнуват.
- Ами. Разбрах, че президентът им е предложил на Лигата да отложат мача.
- Наистина ли? Какъв достоен човек!
- Глупости! Шубе го е, че могат да го набедят за нападенията и да започнат по-сериозна
проверка на клуба. Не си ли спомняте, че около оставането на „Дотън“ в Лигата всяка година
има нещо тъмно?
- Кого ли ще купят сега „Билан“? Искаха Дъркин, а после Корби. Трябвал им нападател на
всяка цена.
- Е, те са богати и могат да си позволят всичко. Страната им е такава. Мафиоти!
- Може би ще купят Грейс?
- Няма. Той имал някаква причина да остане при нас. Нещо, свързано с родителите му. Не
ламти за големите пари.
- Тогава може на Робъртс да му излезе късметът. Агентът му ще се побърка от радост.
- Да, Шаркс е стара лисица. Сигурно вече надушва добрата сделка.
- А кога ще го купят?
- Веднага след края на първенството. Нашето свършва месец и половина преди тяхното и
„Билан“ ще могат да използват новата си покупка в шест-седем мача. Казват, че нарочно
отложили две срещи, за да изчакат трансфера.
Пол се отдели от групичката и потърси Джуди.
-

- Мисля, че попаднах на нещо интересно - каза той. - Един футболист и неговият агент имат
интерес от контузиите на Дъркин и Корби. Ще им паднат много парички.
- Нека да не бързаме - успокои топката Джуди, докато влизаха в колата. - Да обмислим всичко на спокойствие.
- Така да бъде - съгласи се Пол и запали мотора.

Ако не си ходил при запалянковците на Четнъм“, отиди на 51. В противен случай отиди на 44.
53
В четвъртък вечер „Котките“ имаха нов посетител - самия началник на полицията в града,
който живо се интересуваше от хода на следствието и искаше да разбере докъде са стигнали Пол
и Джуди.
Все още положението е под контрол - обясни той, — но ако и след този кръг стане подобно
нападение, може да се стигне до прекъсване на шампионата. Ще настане психоза. Затова трябва
да вземем по-сериозни мерки. Подозираш ли някого?
-

Ако си срещал името на Шаркс и подозираш него, отиди на 58.
Ако си срещал имената на Джоунс и Дорфин и подозираш някой от тях, отиди на 59.
Ако имената на Шаркс, Джоунс и Дорфин не ти говорят нищо или не ги подозираш, отиди
на 57.
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Проверката на фишове изискваше доста усилия. Първоначално букмейкърите отказваха да
предоставят информацията. Трябваше да се намесят секретните служби, да се гарантира дискретността, да се мобилизират няколко десетки служители и няколко мощни компютъра и още куп
други подробности, преди Делор да получи окончателния резултат.
Двама души бяха пострадали от равните мачове на „Грийнсуич“ като домакин, защото не бяха
познали само тях. Освен това, и двамата бяха заложили на „Четнъм“ за шампионата. Имената им
бяха Робърт Джоунс и Кенет Дорфин. Джоунс дори беше заложил две хилядарки, че „Четнъм“
ще спечелят купата на страната.
Запомни, че си използвал още една специална услуга. След това, ако можеш и искаш да
използваш още някоя специална услуга, избери коя:
разпит на Корби - отиди на 55.
- проверка на желанието на „Билан“ да купи нападател от „Грийнсуич“ - отиди на 56.
- ако не искаш да използваш специална услуга, отиди на 53.
-

55
С много усилия Кърнаган успя да убеди ръководството на „Грийнсуич“, че за следствието е
необходимо следователят Делор да говори лично с пострадалия.
Не искам да ви губя времето - започна Пол още с влизането си в болничната стая. - Ще се
постарая да не ви измъчвам или затормозявам психически. Просто ми разкажете какво стана,
след като пропуснахте дузпата и мачът свърши.
- Влязох в съблекалнята като хала и веднага отидох под душа. Не знам колко съм стоял там.
Исках да забравя всичко, да си събера мислите. Но не успях. Пред очите ми беше вратата,
вратарят и топката. Виждах как проклетото кълбо полита към ъгъла, но онзи е отгатнал къде ще
я пратя и успява да я избие. Непрекъснато виждах тази сцена. Тогава се уплаших, че изкуквам.
Предстоеше ни важен мач в края на седмицата и трябваше да съм готов за него, трябваше да
забравя проклетата дузпа. Облякох се набързо, метнах се в колата и дадох газ до дупка. Дълго
време карах бясно, после това ме умори и трябваше да почина. Продължавах да виждам дузпата.
Натиснах спирачката и се огледах. Бях спрял точно пред един бар. Не познавах квартала, нито
заведението. Не знаех дали барманът е печен, или не знае как се прави Блъди Мери. Но реших,
че е знак, дето съм спрял точно там Затова влязох в бара и започнах да се наливам с най-лекия
коктейл, който имаха.
- За първи път влизате в този бар, така ли? - попита Делор.
- Точно така.
- И казвате, че дори не сте знаели къде се намирате?
- Знаех, че съм някъде в града, нищо повече.
- Само още един въпрос. Ако най-близкият ви човек бе решил да ви потърси тази нощ, щеше
ли да знае къде да ви намери?
- Самият аз не знаех къде съм - отвърна искрено Корби.
- Това е всичко. Благодаря ви.
От думите на Корби излизаше, че някой го е проследил. Но това беше невъзможно. Тълпата се
изнизваше толкова бавно след края на мача. А онзи не би могъл да се измъкне преди това, защото
-

тогава нямаше да знае кой е виновен за равенството. Съществуваше възможност изобщо да не е
бил на стадиона, а да е следил мача по радиото, но ако трябваше да се вземат предвид и тези
малко вероятни възможности и хиляда души нямаше да могат да завършат следствието.
Освен това, Корби притежава спортна кола и сам признава, че е карал безумно бързо. Значи не
е било проследяване. Какво остава тогава? Издирване? Най-вероятно, но кой е човекът, който
разполага с възможност за такова издирване? Въпроси, въпроси... Пол се застави да не
размишлява по тях. Щеше да го направи по-късно, на спокойствие.
Запомни, че си използвал още една специална услуга. След това. ако можеш и искаш да използваш още
някоя специална услуга, избери коя:
- проверка на документите на букмейкърите - отиди на 54.
- проверка на желанието на „Билан“ да купи нападател от „Грийнсуич“ - отиди на 56.
- ако не искаш да използваш специална услуга, отиди на 53.

56
Кърнаган лично се свърза с президента на „Грийнсуич“ Майкъл Маккена, за да помоли за тази
услуга.
Невъзможно е - отсече Маккена.
На Кърнаган му трябваха десет минути, за да убеди президента, че следователят Делор трябва
да научи тези факти. Накрая Маккена се съгласи.
-

Какво точно ви интересува? - попита той, когато въведоха Делор в кабинета му.
Контактите ви с „Билан“ в последно време.
Трансферната политика на клуба е свръхсекретна, защото се отнася за много пари. А и не
виждам каква е връзката между нападенията и искането ви.
- Разберете ме - въздъхна Пол. - Не го правя от любопитство, просто си върша работата. Ако
не смятах, че е важно за следствието, нямаше да си пъхам носа. Мога ли да разчитам на вашата
дискретност?
Маккена кимна и Пол му обясни подозренията си.
-

- Да-а, май наистина трябва да ви обясня как стоят нещата. Всъщност, вие знаете всичко, аз
само ще го потвърдя. „Билан“ е богат клуб и иска да купи нападател преди края на първенството
си. Правилниците на другите федерации забраняват това да стане в този момент, затова те биха
могли да си намерят нужния нападател само в нашата страна. „Грийнсуич“ имат най-силното нападение и затова се насочиха към нас. Първо искаха Дъркин. Почти се бяхме договорили. Обадиха
ми се след вчерашния мач и поискаха Грейс или Корби. Настояваха, че им трябва наш играч.
Отказах им днес. защото Грейс не иска, а Корби не може. Тогава казаха, че биха искали да
наблюдават новия ни централен нападател. Робъртс е млад, но много надежден и възлагаме
надежди на него.
- Но не е титуляр.
- Само защото Корби играе много силно.
- И е напълно възможно Робъртс да заиграе силно?
- Всъщност, смятам че ще успеем да продадем Робъртс на „Билан“. Притежава нужните
качества. Трябва му само малко късмет и всички ще спечелим.
- Но ако Корби беше здрав, Робъртс щеше да търка резервната скамейка, нали?
- Да. Така е във футбола.
Пол благодари за помощта и се извини за неудобството. Двамата с Маккена се разделиха сърдечно като стари приятели.

Запомни, че си използвал още една специална услуга. След това, ако можеш и искаш да използваш още
някоя специална услуга, избери коя:
- проверка на документите на букмейкърите - отиди на 54.
- разпит на Корби - отиди на 55.
- ако не искаш да използваш специална услуга, отиди на 53.
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- Все още нямам конкретни подозрения - отвърна честно Пол.
- Поне си честен - каза Кърнаган. - А сега слушай какво ще ти кажа. Ти имаше време, но не
направи нищо. Не го приемай лично. Не те обвинявам в непрофесионализъм. Може би просто си
нямал късмет.

Отстранявате ме от следствието - прекъсна го Пол. - Нали така?
Но защо? - намеси се Джуди.
Неприятно ми е, но трябва да го направя - отговори Кърнаган. - Много хора искат резултати
и то скоро. Вие не ги давате, значи трябва да потърся някой друг. Логично е. Може би той няма да
е по-добър от вас. Но ще отчета активност. Хората по върховете ще разберат, че правя каквото
мога.
- Разбирам - кимна Пол. - Голямата игра.
- Точно така, синко. Голямата игра. Трябва да играя по нейните правила и аз го правя. Вие
също.
Кърнаган си отиде и Джуди се разплака. Беше достатъчно голяма, за да знае, че не бива да го
прави, но все още не се беше научила да понася несправедливостите. Пол изгуби почти цялата
вечер в опити да я успокои. Успя, едва когато позвъня на Дейвид Роуз от бара и го помоли да
намине към „Котките“. След това се приближи до бармана и му подхвърли:
-

Дължиш ми една бутилка уиски, Джони. Току- що ме отстраниха от случая.
Ти загуби случая, а с това и играта. Какво ти остава сега ли? Ами. да започнеш отначало,
разбира се!
-

58
- Има един човек, който би могъл да спечели от контузиите на Дъркин и Корби. Това е
нападателят Малкълм Робъртс, който сега ще попадне в центъра на вниманието на съгледвачите
на „Билан". Самият Маккена ми каза, че има голяма вероятност при контузиите на Дъркин и
Корби именно той да бъде трансфериран в „Билан“. Но аз подозирам не самия Робъртс, а неговия
агент - Джак Шаркс. Той е достатъчно „силен", за да успее да организира двете нападения.
- Смяташ ли, че Шаркс би имал толкова голяма изгода от сделката, че да се реши на подобен
риск?
Ако решиш че има, отиди на 62. В противен случай отиди на 61.
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- Има много хора, които са загубили, само защото не са познали, че „Грийнсуич“ ще направи
два равни мача като домакин. Но само двама от тях могат да спечелят, ако „Четнъм“ спечели
шампионата. Сумите са значителни.
- Имената? - попита Кърнаган.
- Робърт Джоунс и Кенет Дорфин.
- Загубите им и евентуалните печалби?
- Първо за Джоунс. Първият път е заложил петстотин лири и е щял да спечели три хиляди и
шестстотин. Вторият път е заложил хиляда и двеста и е щял да спечели дванадесет хиляди. И
двата пъти „Грийнсуич" го провалят. Освен това е заложил две хиляди, че „Четнъм“ ще стане
шампион при коефициент четири и половина и три хиляди, че „Четнъм“ ще спечели купата при
коефициент шест. Значи очаква двадесет и седем хиляди, ако „Четнъм“ вземе и двете отличия.
Джуди подсвирна. Двамата със съпруга й изкарваха същите пари за пет месеца.
- Добре, а Дорфин?
- Загубите му са две хиляди лири за пет хиляди и три хиляди лири за двадесет хиляди. Освен
това е заложил десет хиляди, че „Четнъм“ ще стане шампион при коефициент пет.
Отиди на 65.
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- Как ще действаме? - попита Джуди.
- Ти какво предлагаш? - отвърнаха й двамата в хор.

- Това изпит ли е?
- Стажант-следовател Роуз, в задълженията ви влиза да отговаряте на въпросите на по-вис-

шестоящите в йерархията - скара й се Пол с престорена сериозност. - И така?
- Ами, нека да помисля. Можем да го арестуваме и да се опитаме да го притиснем. Малко
заплаха, малко шантаж - сигурно ще си признае. Другата възможност е да започнем да го
проучваме.
- Момичето се справи отлично. Пол - каза Кърнаган. - Сега да видим теб.
Какво предпочиташ?
- да го притиснете - отиди на 63.
- да го проучите - отиди на 64.
61
Не. Точно това ме притеснява.
Всичко друго говори срещу него, така ли?
Да.
Тогава нека ти кажа нещо. Понякога се интересувам от трансферите във футбола. Там играят
големи пари, особено когато е замесено името на „Билан“. Трансферната сума едва ли ще е помалка от пет милиона долара. Робъртс е млад играч и все още агентът му има последната дума.
Сигурно взима най-малко петнадесет процента от сделката. Това означава седемстотин и петдесет
хиляди долара.
- Най-малко - допълни Джуди. - Не си прав, Пол. Шаркс има огромна изгода. Аз смятам, че би
рискувал за толкова пари.
- Убедихте ме - предаде се Пол. - Значи ще притиснем Шаркс.
Отиди на 60.
-

62
- Да. Понякога се интересувам от трансферите във футбола. Там играят големи пари, особено
когато е замесено името на „Билан“. Трансферната сума едва ли ще е по-малка от пет милиона долара. Робъртс е млад играч и все още агентът му има последната дума. Сигурно взима най-малко
петнадесет процента от сделката. Това означава седемстотин и петдесет хиляди долара.
- Най-малко - допълни Джуди. - Сигурно е поне един милион.
- Звучи убедително - призна Кърнаган. - Време е да притесним Шаркс.
Отиди на 60.
63
- Няма какво да се бавим - отговори Пол. - Едва ли е толкова корав, че да не си изпее всичко.
После лесно ще съберем доказателства и свидетели, за да го пъхнем на топло.
- А ти какво мислиш, Джуди? - попита Кърнаган.
- Не бива да го закачаме. Преди два дни четох някаква статия за тези агенти. Те са като акулите, като сводниците. Мръсници са, поне повечето от тях. Ако го арестуваме, той ще отрича
всичко, после ще наеме един добър адвокат и ще ни разкаже играта.
- Права си - кимна доволно Кърнаган. - Какво ще кажеш. Пол?
Отиди на 64.
64
- Трябва внимателно да проучим Шаркс. Може да сме на погрешна следа.
- Така ми харесваш - усмихна се Кърнаган. - И понеже сте ми симпатични, ще ви спестя
проучването. Секретните служби ще го направят вместо вас. Тази услуга не се брои.

Той отиде до бара и помоли да използва телефона. Говори известно време с някого, после се
върна на масата. Разговорът се завъртя към проблемите на съвременната младеж. След час и
половина в „Котките“ влезе млад мъж с черно бомбе и дълъг черен шлифер. В дясната си ръка носеше тънък жълт плик. Изглеждаше така, сякаш току-що бе излязъл от страниците на някой шпионски трилър. Младежът без колебание се насочи към тяхната маса.
Господин Кърнаган? - попита той и когато началникът на полицията кимна утвърдително,
помоли: - Мога ли да видя документите ви, сър?
- Тези момчета не се шегуват - смигна Кърнаган, подавайки служебната си карта.
- Сведенията, които трябва да ви предам са секретни - обясни младежът, след като се увери, че
това е търсеният човек.
- Разбирам ви отлично - успокои го Кърнаган.
- Може ли сега да надзърна в плика?
Младежът му го подаде, пожела им успех и излезе от заведението. Кърнаган си поръча ново
питие, а Пол и Джуди се заеха да изучават документите.
-

Излезе, че Шаркс не е от големите риби. Всъщност, досега той не беше правил голяма сделка и
явно отчаяно се нуждаеше от нея. Трансферът на Робъртс щеше да му дойде добре.
- Това е хубаво - усмихна се доволно Кърнаган.
- Значи наистина има мотив.
- Но няма възможности.- намеси се Джуди. - От сведенията излиза, че той не може да организира нападенията. Единственият начин е сам да ги извършва.
- Ти какво ще кажеш. Пол?
- Джуди е права. Изглежда, Шаркс е невинен. Не мога да повярвам, че е направил всичко сам,
като се има предвид с какви възможности разполага.
- Тогава кого подозираш?
Ако си срещал имената на Джоунс и Дорфин, отиди на 69. В противен случай отиди на 68
.
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- Виждам, че и двамата са сериозни претенденти за длъжността „главен обвиняем“ - заключи
Кърнаган. - А сега трябва да действаме. Пол, ако искаш секретните служби да проучат по-подробно тези юнаци, ще трябва да ми поискаш една от специалните услуги, които ти бях обещал в
началото. Имаш домашния ми телефон. Обади ми се след един час и ми кажи, ако искаш
подробно проучване на положението им. До сутринта ще го имаш. Утре ви искам в кабинета
точно в девет. Очаквам да чуя името на виновника.
- Ще помисля - каза Пол. - Но първо ще изпратя Джуди до тях и по пътя ще обсъдим какво да
правим.
Тримата напуснаха „Котките“.
Ако искаш и имаш право на специална услуга, за да проучиш подробно положението на
Джоунс и Дорфин, отиди на 66. В противен случай отиди на 67.
66
Жълтият плик - явно запазена марка на секретните служби - пристигна по куриер в седем и
половина сутринта. Сведенията бяха изчерпателни.
Джоунс беше писател на любовни романи. Пишеше под псевдоним и изкарваше добри пари,
които после обичаше да пилее по жени. Отскоро се увличаше по залаганията. Нямаше връзки с
престъпния свят.

Дорфин беше просто богат. Трудно беше да се каже откъде точно идваха парите му. Секретните служби подозираха незаконна дейност, но не можеха да го докажат. Имаше изявена страст към
хазарта. Най-добрият му приятел и негова дясна ръка се казваше Грегъри Браун и беше осъждан
два пъти - веднъж за убийство и веднъж за въоръжен грабеж.
Отиди на 67.
67
- Кой е? - изстреля Кърнаган, когато Пол и Джуди влязоха в кабинета му.
- Не сме много сигурни - започна Джуди. - Принципно, сведенията са недостатъчни за твърда
позиция.
- Това са празни приказки. Кой е?
Кой смяташ че е?
- Джоунс - отиди на 70.
- Дорфин - отиди на 73.
68
Честно казано, никого.
Жалко - каза Кърнаган. - Искам да ме разбереш. Нямам нищо против теб, смятам, че направи
всичко, което...
- Отстранявате ме от следствието - прекъсна го Пол. - Нали така?
- Но защо? - намеси се Джуди.
- Неприятно ми е, но трябва да го направя - отговори Кърнаган. - Много хора искат резултати
и то скоро. И искат да виждат, че нещо се прави. Смяната ще ги задоволи за няколко дни.
- Разбирам - кимна Пол. - Голямата игра.
- Точно така, синко, Голямата игра. Трябва да играя по нейните правила и аз го правя. Вие
също
Кърнаган си отиде и Джуди се разплака. Беше достатъчно голяма, за да знае, че не бива да го
прави, но все още не се беше научила да понася несправедливостите. Пол изгуби почти цялата
вечер в опити да я успокои. Успя, едва когато позвъня на Дейвид Роуз от бара и го помоли да
намине към „Котките". След това се приближи до бармана и му подхвърли:
-

-

Дължиш ми една бутилка уиски, Джони. Току-що ме отстраниха от случая.

Ти загуби случая, а с това и играта. Какво ти остава сега ли? Ами. да започнеш отначало, разбира се!
69
- Щом не е Шаркс, трябва да е някой от онези, които са загубили пари от равенствата на
„Грийнсуич“ - каза Пол.
Отиди на 59.
70
Джоунс - отговори Пол.
Наистина ли мислиш така? - осведоми се Кърнаган. - Странно. Джоунс има миролюбива
професия, не е луд по залаганията и няма връзки с престъпния свят. Няма досие в полицията. Ако
е вършил нещо, вършил го е сам. Не мисля, че човек като него може да извърши двете нападения.
Ако преди време си поискал като специална услуга да разпиташ Дан Корби, отиди на 72. В
противен случай отиди на 71.
-

71
- Джоунс не може да го направи - обясни Кърнаган. - Днес говорих с Дан Корби и той ми
каза, че изобщо не е знаел къде се намира. Веднага след мача се качил в колата си и карал
известно време лудешката. После внезапен порив го накарал да натисне спирачките и видял, че е
спрял близо до някакъв бар. Дори не прочел името му. Влязъл вътре и се натряскал.
- Това означава, че нападателят е имал солидни връзки, щом е успял да открие жертвата си. В
града има доста такива барове.
- Точно така. А нима Джоунс има тези връзки? Едва ли. Тогава кой остава?
Отиди на 73.
72
- Ти разпита Корби, нали? Аз също говорих с него преди малко. Спомняш ли си, че Корби е
избрал бара съвсем случайно. Никога преди не е бил в него. това означава, че нападателят е имал
солидни връзки, за да го издири толкова бързо. Е, Джоунс няма такива връзки. Тогава кой остава?
Отиди на 73.
73
- Дорфин - отвърна Пол. - Няма кой друг да е.
- Щом трябва да формулираме извода по-коректно - обади се Джуди, - ако не е Дорфин,
здравата ще загазим.
- Точно така - одобрително кимна Кърнаган. - Ако Дорфин се окаже невинен, следствието попада в задънена улица и ще трябва да чакате нов инцидент.
- Дорфин е - настоя Пол. - Усещам, че сме го надушили. Има мотив, има връзки с престъпния
свят - какво повече му трябва?
- Бъдете предпазливи - посъветва ги Кърнаган на раздяла. - Дори да е той, ще бъде трудно да
го пипнем. Само да заподозре нещо и ще прикрие всички следи, преди да можем да предявим
добре подплатено с факти обвинение към него. Затова пипайте с кадифени ръкавици.
Отиди на 74.
74
На следващия ден животът поднесе нова изненада на следователите и те отново трябваше да се
срещнат с Кърнаган, за да обсъдят как да постъпят.
Сутринта не предвещаваше нищо подобно. Пол и Джуди се срещнаха пред участъка и решиха,
че е твърде рано за работа, затова наминаха към едно близко кафе. По пътя Пол си купи списание
за научна фантастика и Джуди, само за да не остане по-назад, взе „Грийнсуич хералд". Докато
Пол четеше разказа на Робърт Шекли, Джуди се зарови из страниците на вестника. Прегледа
модните репортажи, интервютата със звезди от света на политиката, културата и изкуството,
прехвърли новините от света, вестите за нови екологични катастрофи и изведнъж попадна на
материал, който я засягаше пряко. Тя прочете голямото заглавие и застина.
„Полицията има нова версия", тръбеше журналистът от „Грийнсуич хералд“. Джуди побутна
Пол и му показа репортажа. Той го прочете на глас.
„Смяташе се, че следователят Пол Делор е заподозрял известни личности от футболните среди,
но добре осведомен източник съобщи, че през последните дни ходът на следствието е претърпял
шокиращ обрат. Новопоявили се факти са накарали Делор и неговата колежка - Джуди Роуз, която
също работи по случая, да признаят, че досега са били на погрешна следа.
Кой е заподозреният? Засега това е свръхсекретна тайна. Очаквайте отговора на този въпрос в
някой от следващите броеве на вестника.“

По-нататък се припомняха добре известни факти, правеха се предположения, повечето от
които бяха откровено безсмислени.
Трябва да отидем при Кърнаган - реши Пол, когато приключи с четенето.
Прав си - кимна Джуди.
Двамата си бяха поръчали по три малки, ароматни кифлички и чаша горещо кафе. Джуди бе успяла да изпие половината от кафето си, а Пол беше унищожил само една кифличка. Зарязаха останалото и хукнаха да потушават избухналия пожар.
-

- Ще му извия врата на този информиран източник! - закани се Кърнаган, когато се запозна с
материала. - Само да го хвана!
- Не мога да разбера как това е стигнало до вестниците - каза Джуди. - Нали бяхме само
тримата, когато си говорихме?
После аз говорих с някои видни личности, които активно се интересуват от хода на следствието - обясни й Кърнаган. - Трябваше да ги успокоя, да им внуша, че работим по въпроса и има
постигнати резултати. Явно някой от тях се е раздрънкал. Май стана по-добре.
Пол се усмихна загадъчно, а Джуди се учуди.
- Защо да е по-добре?
- Защото сега шефът ще има повод да обяви пълна секретност по случая - обясни й Пол. - А
изнесеното във вестника не е толкова фатално.
- Точно така - кимна Кърнаган. - Но какво трябва да предприемем сега?
- Имаш предвид пресконференция? - отгатна Пол.
- Може би.
Искаш ли да има пресконференция, на която Делор да опровергае материала на ,.Гоийнсуич
хералд“?
- не - отиди на 78.
- да - отиди на 79.

75
Джуди остави Пол и Кърнаган да подготвят стратегията си за пресконференцията и се зае да
проучи по-подробно Дорфин. Откри факти, които косвено го обвиняваха. Имаше регистрирани
няколко случая, в които заподозреният е демонстрирал прекалена раздразнителност. Още в
гимназията бе записал в актива си побой над съученик, чието единствено прегрешение било, че е
погледнал одобрително приятелката на Дорфин. Преди този случай двамата дори не са се
познавали. После скандалите продължаваха. Свивания в заведения, в магазините и дори по
улицата. Все по незначителни пободи. Другото интересно нещо беше приятелството на Дорфин с
Грегъри Браун - съмнителен тип с досие в полицията, в което бяха вписани убийство, въоръжен
грабеж и някои други, по- незначителни престъпления.
Джуди не откри нищо повече, но и това бе достатъчно, за да затвърди подозрението към Дорфин. Нищо не пречеше на човек с такъв нрав да стане инициатор на двете нападения. С такива
мисли тя пристигна в залата на пресконференцията и откри, че журналистите са проявили извънреден интерес към мероприятието.
Пол Делор и Кърнаган стояха зад ослепително бяла маса в дъното на залата. Няколко
прожектора ги осветяваха, без да ги заслепяват. Три микрофона бяха на разположение на
желаещите да задават въпроси и зад всеки от тях се беше наредила солидна опашка.
Кърнаган обобщи накратко резултатите от следствието досега, представи колегата си Делор и
даде правото на журналистите да задават въпроси.
Към следовател Делор. Има ли нещо общо между двамата пострадали извън футбола?
Нещо, което да подсказва, че са замесени хора извън футболните среди?
-

Как искаш да отговори Делор?
- да - отиди на 80.
- не - отиди на 81.
76
- Към следовател Делор. Нека да приемем, че нападателят наистина не е от футболните
среди. Тогава какво?
- Това едва ли е възможно.
- Просто една вероятност - настоя журналистът. - Ще откажете ли да я коментирате?
- Не - отговори Делор. - Щом настоявате, ще ви отговоря. Вероятността е едно към хиляда
според известните ми факти.
- Не смятам така - възрази журналистът.
- Защото не са ви известни всички факти, които аз знам - усмихна се снизходително Пол. Все пак полицията има право да пази някои неща в тайна, нали? Но да продължа по Въпроса.
Може би е Възможно двете нападения да са извършени от човек, който няма нищо общо с
футболните среди.
- Значи твърдите, че нападенията са извършени от един и същ човек? - реагира светкавично
журналистът.
Как искаш да отговори Делор? Свързани ли са двете нападения, ако са извършени от човек,
който е извън футболните среди?
- да - oтиди на 82.
- не - отиди на 83.
-

77
По-нататък Въпросите станаха поносими и Делор с лекота успяваше да се измъкне. Много се
коментираше статията в „Грийнсуич хералд“, но точно по този въпрос Пол беше непробиваем.
Двамата с Кърнаган на дълго и на широко бяха обсъждали какъв трябва да бъде коментарът на
полицията за тази статия.
Когато пресконференцията приключи, Джуди се присъедини към Пол и Кърнаган и им съобщи
единственото си по-значително откритие:
Връзката на Дорфин с Грегъри Браун ми се струва особено уличаваща - сподели тя с колегите си. — Дорфин е човекът, на когото може да му хрумне да си отмъщава заради загуби на
залагания. Браун е човекът, който може да осъществи подобно отмъщение и да изпита удоволствие от това. Двамата идеално се допълват.
- И аз мисля, че Дорфин е нашият човек - каза Пол. - Ще го пипнем, ако направи още един
опит за отмъщение.
- Може би трябва да помоля секретните служби за помощ? — попита Кърнаган. - Помислете
върху това.
Ако не си изчерпал шестте специални услуги, които имаш право да поискаш от Кърнаган и
искаш секретните служби да помогнат в залавянето на Дорфин, отиди на 85. В противен случай
отиди на 84.
-

78
- Не бих искал точно сега да се появявам пред журналистите - отговори Пол. - Ще ме
затрупат c куп неудобни въпроси, иде трябва да се потя и да се чудя как да им отговарям без и аз
да издрънкам нещо важно, а някои от тези момчета са направо дяволи.

- Прав си, но не мисля, че имаш друг избор - каза Кърнаган. - Ако си замълчиш, това е знак,
че информацията във вестника е близо до истината. Дорфин може да се уплаши и никога няма да
успеем да го пипнем.
- Тогава ще го направя. Но ми трябва някой за опора. Джуди?
Преди колежката му да отговори, Кърнаган каза:
- Аз ще бъда заедно с теб на горещия стол. Заедно ще успеем да се справим с пишещите
братя.
- Вие сте истински кавалери - плесна с ръце Джуди. - Ще бъда в залата и ще халосам здравата
първия репортер, който започне да се прави на интересен. Това поне ви го дължа.
Отиди на 75.

79
- Ужасна е само мисълта да се появя пред журналистите - отговори Пол, - но не мисля, че
имам друг избор. Ако си замълчим, това е знак, че информацията във вестника е близо до
истината. Дорфин може да се уплаши и никога няма да успеем да го пипнем.
- Така е - кимна Кърнаган.
- Трябва ми някой за опора. Джуди?
Преди колежката му да отговори, Кърнаган каза:
- Аз ще бъда заедно с теб на горещия стол. Заедно ще успеем да се справим с пишещите
братя.
- Вие сте истински кавалери - плесна с ръце Джуди. - Ще бъда в залата и ще халосам здравата
първия репортер, който започне да се прави на интересен. Това поне ви го дължа.
Отиди на 75.

80
- Може да се каже, че има - отговори Делор.
- Тогава твърденията на „Грийнсуич хералд“ във вчерашния брой са верни? - настъпи
журналистът.
Пол разбра, че е сбъркал. Не биваше да се изказва предположение, че заподозреният е извън
футболните среди. Нямаше по-сигурен начин да изплаши Дорфин.
Не мисля така - възвърна самообладанието си Делор. - Имах предвид, че и двамата са млади
хора и не са им чужди някои слабости. Не изключвам възможността за любовни истории.
- Но това не е основната следа, нали?
- Не, не е.
- Тогава кой е заподозреният? Говори се за агента на Робъртс.
- Джак Шаркс все още е сред заподозрените, но няма факти, които пряко да го сочат за
виновен.
- А какво ще кажете за ръководствата на „Четнъм“ и „Дотън Сити“?
- Собственикът на „Дотън Сити“, господин Гордън, ясно показа, че има желание да не се възползва от нещастието, сполетяло съперника. Няма факти, че някой от ръководството на „Четнъм“
е замесен. Все още подозренията ни не са подкрепени с конкретни факти.
Журналистът кимна и отстъпи микрофона.
-

Отиди на 76.
81
Едва ли - отговори Пол и веднага усети одобрението на Кърнаган. Дорфин не трябваше да
бъде плашен.
- Тогава кой е заподозреният? Говори се за агента на Робъртс.
- Джак Шаркс все още е сред заподозрените, но няма факти, които пряко да го сочат за
виновен.
- А какво ще кажете за ръководствата на „Четнъм“ и „Дотън Сити“?
- Собственикът на „Дотън Сити“, господин Гордън, ясно показа, че има желание да не се възползва от нещастието, сполетяло съперника. Няма факти, че някой от ръководството на „Четнъм“
е замесен. Все още подозренията ни не са подкрепени с конкретни факти.
Журналистът кимна и отстъпи микрофона.
Отиди на 76.
82
- Искате да коментираме възможността двете нападения да не свързани чрез футбола. Но не
само това. Дори да стигнем дотам, че да обсъдим възможността двете нападения да не са извършени от един и същ човек. Възможно ли е това? Не мисля, че това е възможно. Начинът, по който са
извършени нападенията е еднакъв.
- Значи нападателят е един и същ?
- Да, убеден съм в това. Ако се окаже, че хората от футболните среди не са замесени, ще търсим нещо друго, което досега ни е неизвестно, но което свързва двете нападения.
Пол усети, че Кърнаган незабелязано за журналистите го настъпи леко и му прошепна:
- Не биваше да казваш това.
Пол разбра. Подобно твърдение можеше да изплаши Дорфин. Но вече беше късно да връща
думите си назад. А и грешката не беше фатална. Поне се надяваше да не е.

Отиди на 77.
83
- Искате да коментираме възможността двете нападения да не свързани чрез футбола. Но не
само това. Дори да стигнем дотам, че да обсъдим възможността двете нападения да не са
извършени от един и същ човек. Възможно ли е това? Мисля, че това е единствената възможност,
ако се окаже, че хората от футболните среди не са замесени.
- Но двете нападения са извършени по абсолютно еднакъв начин, нали? - възрази журналистът. - Как ще обясните това?
- Няма да ми е особено трудно - усмихна се снизходително Делор. - Първото нападение беше
подробно отразено във вестниците. Какво пречи на някой от враговете на Дан Корби да прочете
подробностите и да реши, че му се отдава сгоден случай да заблуди полицията и да си разчисти
сметките с Корби. Най-лесно е да кажем - и двамата са футболисти, и двамата са нападнати по
един и същи начин, значи и от един и същи човек. Но това би било погрешно заключение.
- Приликите между двете жертви започват и завършват с футбола - продължи Пол. - Двамата
се различават в почти всичко останало, с изключение на възрастта си. Логично е да предположим,
че и нападателите са различни. Но, разбира се, това е при положение, че хората от футболните
среди не са замесени, нали? А аз смятам това за почти невъзможно. Във всеки случай няма да хабя
времето си да разследвам тази нищожно малка вероятност. Поне засега.
- Браво - прошепна му Кърнаган. - Добре се справяш.
- Благодаря - отговори също така тихо Делор. - Оказва се, че е лесно. Може би имам вроден
талант да омайвам журналисти. Ако е така, трябва да се поогледам за някоя по-хубавичка и да я
поканя на вечеря.
- Не преди да приключиш със случая - напомни му Кърнаган.
Отиди на 77.
84
- Не е необходимо — отговори Пол. - Двамата с Джуди можем да се справим със случая. Разбира се, за залавянето ще ни трябват още хора. Но чак секретните служби - не.
- Той се обърна за подкрепа към колежката си.
- И аз мисля така - потвърди Джуди. - Дорфин не е толкова голяма клечка. Ще се справим
сами с него.
- Така да бъде - съгласи се Кърнаган. - Как смятате да действате?
- Ще следим на какви мачове залага Дорфин и какво губи. Така ще открием на кого ще
поиска да отмъщава и тогава ще го заловим.
- Звучи логично. Но кого ще следите - Дорфин и Браун или набелязаната от тях жертва?
Кого искаш да следят Пол и Джуди?
- Дорфин и Браун - отиди на 87.
- набелязаната жертва - отиди на 88.
85
- Здравият разум ми подсказва, че трябва да оставим случая в ръцете на секретните служби реши Пол. - Аз и Джуди, дори с помощта на няколко добре обучени полицаи, не можем да се мерим с техните възможности.
- Радвам се, че го направи - въздъхна облекчено Кърнаган. - При всеки друг случай бих ви се
доверил, но сега шумотевицата е прекалено гръмка и доста хора са заинтересовани да заловим
нападателя.

Няколко дни по-късно секретните служби заловиха Кенет Дорфин и Грегъри Браун точно
когато двамата се канели да нападнат един от играчите на „Четнъм“, който пропуснал да даде
победата на своя отбор. Преди това подслушването на телефона на Дорфин дало отличен резултат
- запис, в който двамата с Браун открито говорели за нападението. Браун се опъвал, опитвал се да
вразуми Дорфин, но онзи настоявал.
Напрежението спадна, вестниците разтръбиха новата победа на полицията над престъпниците,
а Дъглас Кърнаган получи поздравления от много хора, заемащи високи постове. Пол Делор и
Джуди Роуз останаха в сянка и трябваше да се задоволят с поздравленията на Кърнаган и
Мълиган. За да полеят края на сътрудничеството си, те отидоха в „Котките“.
Радваш ли се? - попита Джуди, когато се настаниха в едно от малките сепарета.
Донякъде - отвърна Пол. - Представи си какво щеше да стане, ако Дорфин се беше оказал
невинен. Кърнаган щеше да ни взриви.
- Това е едната страна на случая.
- Разбирам за какво намекваш. Чудиш се дали не изпитвам известно неудовлетворение от това, че не успяхме да завършим случая сами.
- Да, защото на мен ми е малко кофти.
- На мен също. Сами се справихме с тънкостите на случая, отсяхме неверните подозрения и
стигнахме до виновника и неговата дясна ръка. Оставаше ни само една крачка, за да попаднем на
първите страници на вестниците.
- Не ми е до славата. На кого му пука за нея? Но чувството за незавършеност остава.
- Така е, Джуди, но има нещо, което ме успокоява. Ние сме следователи и нашата работа е
предимно умствена. Достатъчно съм се правил на Мръсния Хари, докато бях обикновено ченге.
Сега се чувствам улегнал и по-мъдър. Преодолявам чувствата си, когато става дума за работа.
Стремя се да разсъждавам професионално и често ми се отдава да го правя.
- Продължавай да ми говориш така - насърчи го Джуди. - Още малко и аз ще се убедя, че
наистина е трябвало да оставим края на секретните служби.
- Според мен това беше проява на професионализъм от наша страна. Ако случаят не беше
толкова важен, трябваше да го завършим сами. Но в създалата се ситуация най-важното беше да
не стане грешка и точно затова прибягнахме до помощ.
- Значи би трябвало да ни лепнат по една червена точка в досиетата, нали? Делор и Роуз - истинските професионалисти.
- Не се съмнявай, че ще го направят. Кърнаган е доволен от нас, а Мълиган направо се гордее
със създадения по негова инициатива мозъчен тандем.
- Тогава всичко е наред - усмихна се малко насила Джуди. - Да пием за победителите!
- За победителите! — отвърна Пол и вдигна чашата си.
„Но кои всъщност са победителите?“, запита се той. Опита се бързо да забрави този въпрос.
-

На тръгване барманът подхвърли на Пол:
Хей, ченге, надявам се, че не си забравил за нашия бас. Сега не ми е до бутилка уиски, но
скоро ще си поискам заслуженото.
Е, ти разкри престъпника и сигурно се радваш, че успя да се справиш. Но дали това ти е
достатъчно. Ако искаш да се опиташ сам да заловиш престъпника, върни се на 77. В случай, че
гориш от нетърпение да преминеш към следващия случай на Пол Делор, отиди на
„НЕКАНЕНИЯТ ГОСТ“.
-

86
- Ще ви трябва ли помощ, за да заловите Дорфин и Браун? - попита Кърнаган. - Не ви подценявам, но работата е много. Трябва да следите двамата, да се опитате да съберете доказателства

срещу тях и да ги заловите в момента на нападението, за да можем да ги обвиним. Това едва ли е
работа само за двама души.

Сега трябва да решиш как да стане залавянето на Дорфин и Браун.
- ако сметнеш, че Пол и Джуди могат да се справят сами и нямат нужда от помощ, отиди
на 91.
- ако сметнеш, че Пол и Джуди, заедно с още трима агенти ще са достатъчни, за да
проследят Дорфин и Браун ( двамата следователи ще участват в следенето), отиди на 90.
- ако сметнеш, че Пол и Джуди не бива да участват в следенето, и затова им трябват
петима агенти, за да следят Дорфин и Браун, отиди на 89.
87
- Мислех да следим жертвата, но едва ли ще е толкова лесно. Първо, не бива да казваме на
жертвата, защото с поведението си тя ще се издаде и Дорфин ще разбере, че има нещо гнило. Но
щом трябва да следим жертвата, значи няма да можем да ограничаваме движението й. Това
затруднява поставянето на засада. Неизбежно, няма да е толкова изпипано. Съществува
вероятност, и то не малка, Браун да забележи нашите хора. Не бива да забравяме, че този човек
има пълно досие и нюх към ченгета.
- Добре, но ще бъде трудно да следим Браун и Дорфин - възрази Джуди.
- Не чак толкова. Те няма да подозират, че ги наблюдаваме и сигурно няма да са толкова
предпазливи.
Кърнаган подкрепи Пол. Накрая и Джуди се съгласи, че следенето на Дорфин и Браун е подобрият вариант.
Отиди на 86.
88
- Ще следим жертвата. Каквото и да правят Дорфин и Браун, те трябва да нападнат жертвата.
Просто трябва да им устроим засада и да ги хванем.
- Едва ли ще бъде толкова лесно. Първо, не бива да казваме на жертвата, защото с поведението си тя ще се издаде и Дорфин ще разбере, че има нещо гнило. Но щом трябва да следим жертвата, значи няма да можем да ограничаваме движението и Това затруднява поставянето на засада.
Неизбежно, няма да е толкова изпипано. Съществува вероятност, и то не малка, Браун да забележи нашите хора. Не забравяйте, че този човек има пълно досие и нюх към ченгета.
- Добре, но ще бъде трудно да следим Браун и Дорфин - възрази Джуди.
- Не чак толкова. Те няма да подозират, че ги наблюдаваме и сигурно няма да са толкова
предпазливи.
Тримата обсъдиха всички плюсове и минуси на следенето на Дорфин и Браун и накрая Пол се
убеди, че този вариант е по-добър от следенето на жертвата.
Отиди на 86.
89
- Дорфин и Браун не бива да забележат, че ги следим - започна да размишлява на глас Пол. Значи в следенето трябва да участват повече хора.

- В учебниците пише. че петима цивилни са напълно достатъчни, за да не предизвикат
подозрения и в същото време да си свършат качествено работата - вметна Джуди.
- От друга страна - продължи Пол, - едва ли е разумно ние двамата да участваме в следенето.
Все още отстъпваме по известност на Мадона, но снимките ни са се появявали в прекалено много
материали, посветени на нападенията на двамата играчи. Освен това, сме се появявали и в
новините по телевизията. Всеки заинтересован - а това означава на първо място Дорфин и Браун знае, че ние двамата се занимаваме със случая.
- Това значи, че не бива да ни виждат около себе си, за да не заподозрат нещо нередно —
продължи мисълта на колегата си Джуди. - Ако правилно съм разбрала казаното досега, трябват
ни петима добре обучени в следенето агенти.
- В някои жени има разум - иронично подметна Делор. - Значи НАСА съвсем оправдано
търси такъв и на Марс. Може би някой ден и там ще изскочи нещо.
- Примитивен женомразец - изплези му се Джуди.
- феминистка - отвърна с подходящото презрение той и се засмя. Тя не закъсня да го
последва.
- Хей, вие двамата - обузда веселото им настроение Кърнаган. - Май забравихте, че сте на
работа. Нека обобщим - трябват ви петима цивилни агенти за вечерта след мачовете и целия
следващ ден.
- Точно така - отвърнаха двамата в един глас.
Отиди на 92.

90
- Нужни са ми трима цивилни агенти - каза Пол. - Аз и Джуди също ще се включим в
следенето и смятам, че няма да има проблеми.
- Не ми се сърди. Пол - започна деликатно Кърнаган. - но предложението ти е доста необмислено. Бих казал, че е прекалено рисковано. Ако помислиш малко, ще разбереш, че съм прав.
Отиди на 89.
91
- Не ми трябват допълнителни помощници - каза Пол. - Двамата с Джуди сме достатъчно
опитни, за да се справим с един начинаещ престъпник.
- И неговия помощник, който има криминално досие - допълни Джуди. - Нали не си забравил
това?
- Не ми се сърди. Пол - започна деликатно Кърнаган, - но Джуди е абсолютно права.
Предложението ти е пълна глупост. Дори да успеете да ги проследите, няма да имате силата да ги
задържите. Ако помислиш малко, ще разбереш, че съм прав.
Отиди на 89.
92
- А как ще разберем дали Дорфин изобщо ще действа скоро? - попита Джуди.
- Много просто - отговори Пол. - Ако отново загуби на залаганията, ще потърси виновник и
ще прати Браун да го накаже. Тогава ще го заловим.
- Това го разбирам - продължи мисълта си Джуди, - но как ще научим дали Дорфин печели
или губи? Трябва да се доберем до тази информация.
- Знаем при кой букмейкър залага - замисли се Пол. — Ако притиснем събирача на залози,
той ще изпее всичко. Това е единият начин. Съществува и друг начин. Местните букмейкъри
предават събраните от тях фишове в централни пунктове, където те се обработват от компютри.
Тези компютри са включени в мрежа, така че сигурно има възможност да се промъкнем във
файловете със залозите. Доколкото знам, Джуди е специалист по компютрите.

Какво точно предлагаш? - попита Кърнаган.
Какво искаш да предложи Делор?
- да измъкнат информацията от букмейкъра - отиди на 95.
- да измъкнат информацията от компютъра - отиди на 96.
93
В събота, точно в дванадесет и половина Дорфин заложи при букмейкъра си голяма сума пари.
В два информацията постъпи в компютрите на централния пункт. В три без петнадесет Джуди
най-сетне успя да пробие многобройните защити на компютърната мрежа и проникна във
файловете със залозите.
-

- Къде си, по дяволите? - мърмореше си тя, докато се опитваше да открие нужната информация. - Хайде, де! Покажи се!
Сам избери - 97 или 98.

-

94
- Не мисля, че трябва да опитваш, Джуди - каза Пол. — Имам известни познания в областта
на компютрите и смятам, че ще бъде много трудно да се проникне във файловете на
букмейкърите. Те сигурно са защитени.
- Но аз съм много добра, Пол - възрази Джуди, - това е една от тесните ми специалности.
- Въпреки това — продължи Пол, - настоявам да оставим тази задача на секретните служби.
Те имат възможности и специалисти и ще се справят със сигурност. Много важно е никой да не
разбере, че се интересуваме от залаганията на Дорфин.
- Мислиш, че ще го предупредят, ако ни заловят?
- Не е изключено. А случаят е прекалено важен, за да разчитаме на късмета си.
- Значи ще използваш една от специалните услуги? — попита Кърнаган. - Не лош избор.
В събота, точно в дванадесет и половина Дорфин заложи при букмейкъра си голяма сума пари.
Малко по-късно бе известна точната сума - четири хиляди лири. В два информацията постъпи в
компютрите на централния пункт. В три без петнадесет Пол и Джуди получиха желаната
информация и започнаха да следят развитието на мачовете.
Всичко свърши в пет без десет, когато станаха известни и последните резултати. Слава Богу,
Дорфин губеше. Сега, ако хипотезата им беше вярна, той трябваше да си отмъсти на халфа на
„Четнъм“ - Крис Бъртън, който пропусна дузпа три минути преди края и отборът му загуби, като с
това значително намаляха и шансовете на „Четнъм“ за шампионската титла. Дорфин бе загубил
печалба от двадесет хиляди лири само заради този мач.
Пол поддържаше радиовръзка с четиримата агенти, които следяха Дорфин. Петият трябваше да
открие бъдещата жертва и да бъде близо до нея, без да се набива на очи.
Пол се свърза първо с него и му съобщи кого трябва да охранява След това се свърза с групата,
която дебнеше Дорфин. А там го чакаха с горещи новини.
Отиди на 99.
95
- Най-простото - отговори Пол. - Ще притиснем букмейкъра. Сигурно ще се опъва, но служебните ни карти ще го стреснат. Малко заплаха, малко дипломация и птичето ще ни каже всичко
необходимо.
- Мислиш, че е толкова лесно? - учуди се Кърнаган. - А какво ще правиш после с букмейкъра?
Може би ще го арестуваш, докато не заловиш Дорфин?
- Това пък защо?

- Защото веднага щом се махнеш, той ще съобщи на Дорфин, че полицията се интересува от
залозите му. Дорфин е богат клиент, залага хубави суми и букмейкърът му получава добри
комисионни от тях. Сигурно знае как да се свърже с клиента си. И тогава Дорфин иде се скрие в
миша дупка.
- Точно така - съгласи се Джуди. - Значи трябва да опитаме да проникнем в компютъра им.
По-точно, трябва аз да опитам.
Ако имаш право да използваш специална услуга и искаш да го направиш, за да помолиш
Кърнаган секретните служби да ти доставят информация за залозите на Дорфин, отиди на 94.
В противен случай отиди на 93.
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- Звучи примамливо да притиснем букмейкъра - започна Пол. - Много по-просто и близко до
полицейската работа от компютърното пиратство.
- Но? - попита Джуди.
- Но залагам хиляда към едно, че веднага щом се разкараме, букмейкърът ще изпее на
Дорфин, че полицията се интересува от залозите му.
- Защо ще го прави?
- Дорфин е богат клиент - обясни Пол. - Залага хубави суми и букмейкърът му получава добри комисионни от тях.
- Разбирам. И тогава Дорфин ще се скрие в миша дупка. Значи трябва да опитаме да
проникнем в компютъра им. По-точно, трябва аз да опитам.
Ако имаш право да използваш специална услуга и искаш да го направиш, за да помолиш
Кърнаган секретните служби да ти доставят информация за залозите на Дорфин, отиди на 94.
В противен случай отиди на 93.
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- Пол! — извика развълнувано Джуди. - Пол, ела веднага! Май го открих!
Делор тичешком се приближи до екрана на компютъра и двамата започнаха да разглеждат
излизащите резултати. Скоро намериха данните за Дорфин. Беше заложил цели четири хиляди
лири. Пол преписа трескаво мачовете, на които бе заложил Дорфин и погледна часовника си.
Беше точно три часа. Мачовете от поредния кръг току-що започваха.
Всичко свърши в пет без десет, когато станаха известни и последните резултати. Слава Богу,
Дорфин губеше. Сега, ако хипотезата им беше вярна, той трябваше да си отмъсти на халфа на
„Четнъм“ - Крис Бъртън, който пропусна дузпа три минути преди края и отборът му загуби, като с
това значително намаляха и шансовете на „Четнъм“ за шампионската титла. Дорфин бе загубил
печалба от двадесет хиляди лири само заради този мач.
Пол поддържаше радиовръзка с четиримата агенти, които следяха Дорфин. Петият трябваше да
открие бъдещата жертва и да бъде близо до нея, без да се набива на очи.
Пол се свърза първо с него и му съобщи кого трябва да охранява. След това се свърза с групата,
която дебнеше Дорфин. А там го чакаха с горещи новини
Отиди на 99.
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- Пол! - извика развълнувано Джуди. - Пол, ела веднага! Май го открих!
- Делор тичешком се приближи go екрана на компютъра и двамата започнаха да разглеждат
излизащите резултати. Имаше нещо нередно и Джуди първа го забеляза. Резултатите бяха почти
реални - име, залог, възможна печалба. Но само почти.
- По дяволите! — изруга Джуди. — Имат някаква защита.

Какво става? - попита объркано Пол.
Забаламосват ни, докато ни открият. Нищо чудно вече да знаят откъде са ровили в
компютъра им.
Джуди се опита да прикрие следите, но бомбата щеше да гръмне малко по-късно, ако изобщо
бяха успели да ги открият. В това време Пол даде нареждане до агентите да следят неотлъчно
Дорфин и Браун дори с риск да бъдат забелязани.
-

В четири и половина агент 04 докладва, че е изгубил следите на Браун. Точно в пет бе
подслушан телефонен разговор между Дорфин и Браун.
Третият мач, нали? - попитал Браун.
Да - потвърдил ядосано Дорфин. - Направи го веднага!
Точно него, а не някой друг?
Действай!
Добре, но това е за последен път.
Така да бъде. Сега действай!
Един час по-късно халфът на „Четнъм“ Крис Бъртън бил нападнат и пребит с тежка метална
тръба. Третата жертва на нападателя не бе имала късмет и контузията й беше тежка. Може би
щеше да отсъства година и половина от терените.
-

Делор научи за инцидента късно вечерта и дълго руга. После се обади на Кърнаган и двамата
поругаха известно време заедно.
На другия ден вестниците гръмнаха със сензационната новина, че някой полицейски служител
се е опитал да проникне в компютърната мрежа на букмейкърите и да черпи информация от един
от файловете с данни за играчите и залозите.
Във вторник Пол получи скромен букет увехнали цветя и картичка, на която с печатни букви
пишеше:
„Здравей, ченге! От вестниците научих, че си ровил при букмейкърите за мен, но не ти е
провървяло. Признавам - почти ме беше хванал. Не подозирах, че някой може да ме надуши, но
явно съм подценявал полицията. Няма да правя повече грешки. Ако това те успокоява, няма да
има повече нападения. Сбогом!“
Послеписът беше още по-язвителен:
„За по-сигурно, смятам да се оттегля на почивка за известно време. Ще ти изпратя снимка от
плажа и местните момичета.“
Това беше всичко. Пол си прехапа устните от яд. Същото направи и Кърнаган, когато видя посланието. Джуди се разбесня и се наложи да я задържат, защото искаше да отиде при Дорфин и да
му отреже ушите.
В крайна сметка, случаят остана към неизяснените. Нямаше повече нападения, нито допълнителни факти, които да хвърлят светлина върху първите три.
Дорфин наистина замина на почивка и скоро Пол получи снимка от Каймановите острови. Три
местни красавици играеха почти голи на плажа. Виждаше се синьото море и яркото слънце, а в далечината някакъв човек - Пол веднага го позна - се беше излегнал на шезлонг и гледаше към хоризонта. В едната си ръка държеше чаша, пълна с някакво питие, а другата бе протегнал към обектива. Ако човек се вгледаше по-внимателно, щеше да забележи, че пръстите на протегнатата ръка
бяха свити в юмрук само средният стърчеше предизвикателно нагоре.

Пол накъса снимката на хиляди малки парченца, изхвърли ги едно по едно в тоалетната и пусна
водата. Чувстваше се безсилен и отчаян. После се затътри към „Котките“. Дължеше на бармана
една бутилка уиски.
Този път не успя. Следователят Делор остана в мръсния град, а престъпникът се измъкна
безнаказано и дори си позволи да се подиграва с властта. Започни историята отначало и се
опитай този път справедливостта да възтържествува. Върни се на епизод 1 от „СЛУЧАЯТ С
РИТНИТОПКОВЦИТЕ“
.
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- Браун току-що говори с Дорфин. Ще действат!
- Добре - потри доволно ръце Делор. - Знаем името на избраната жертва. Казва се Крис
Бъртън. Вашият колега се навърта около него. Ще поддържаме връзка.
Час и половина по-късно Браун откри Бъртън в едно крайпътно заведение на няколко мили от
Грийнсуич. Двама агенти го следваха по петите. Третият седеше в закътано сепаре в заведението,
където се намираше и Бъртън.
Браун намери телефон и позвъни на Дорфин. Разговорът се подслушваше. Пол и Джуди имаха
възможност да го чуят.
Открих го - съобщи Браун. - Искаш ли този път да го направим заедно? За последно.
Разбира се - отвърна развълнувано Дорфин. - Къде си?
Браун му описа как да стигне до заведението и се върна в колата си. Беше я паркирал под
сянката на голямо дърво в една отбивка, предназначена за аварирали коли само на стотина метра
от заведението.
-

Пол нареди на агентите, следящи Дорфин, да тръгват веднага към заведението. Той и Джуди
също се отправиха натам
Пристигнаха преди другите. Минаха покрай заведението без да спират, защото знаеха, че
Браун наблюдава входа и паркинга. Джуди караше, а Пол огледа мястото. Паркингът беше пуст.
Сигурно щеше да е такъв и когато Бъртън излезеше. Обстановката беше идеална за нападение
Джуди паркира на стотина метра от Браун и двамата с Пол зачакаха. Агентите, които трябваше
да следят Дорфин, получиха нареждане да влязат в заведението. Останалите двама заобиколиха по
един черен път, оставиха колата си на километър от мястото и се промъкнаха пеша до паркинга
пред заведението. Те останаха в близките храсти, само на двадесет метра от колата на Бъртън.
Според указанията на Пол, те трябваше да се намесят, едва когато Дорфин и Браун нападнеха
Бъртън.
Дорфин пристигна след десет минути. Поговори малко с Браун, после двамата си смениха
колитe. Дорфин остана да чака, а Браун откара колата му и се върна след половин час пеша.
Джуди погледна озадачено към Пол и той и обясни какво мисли по Въпроса.
- Ще нападнат Бъртън, когато излезе. Трябва да действат в синхрон, затова са само с една кола. Слизат, пребиват го и офейкват. Другата кола е паркирана по пътя им на километър-два от заведението. Спират и Дорфин се прехвърля в нея. После двамата се разделят.
Чакаха цели два часа. Едва тогава радиоуредбата изпиука. Агентът, който трябваше да следи
Бъртън се обади, за да съобщи, че футболистът се готви да напусне заведението. То било почти
пусто, така че никой нямало да излезе заедно с него.

Пол огледа паркинга. Нямаше жива душа. Тогава Бъртън се показа на входа.

Браун и Дорфин се размърдаха. Колата запали и потегли с малка скорост. Изчакваха Бъртън да
се отдалечи достатъчно от входа на заведението, за да не може да им избяга.
Пол и Джуди не тръгнаха след тях. Бояха се, че престъпниците ще се изплашат, ако видят кола
след себе си. По това време шосето беше пусто и нямаше други коли. Не се чуваха дори шумове
от мотори.
Бъртън се приближи на няколко метра от колата си и извади ключовете. Протегна дясната си
ръка напред. Сигурно изключваше алармената инсталация.
Колата на Браун и Дорфин се отби от шосето и влезе 6 паркинга. Спряха на няколко крачки от
Бъртън. Той извърна глава и ги погледна. Нападателите бързо излязоха от колата. И двамата държаха в ръцете си метални тръби.
Сега! - изкрещя Делор и даде знак на Джуди. Тя рязко потегли.
Тримата агенти изхвърчаха от заведението с пистолети в ръце. Другите двама изскочиха от
храстите и се втурнаха към престъпниците. Колата на Пол и Джуди се приближаваше към
паркинга.
-

Дорфин застина на място, но Браун имаше опит в такива ситуации и бързо се ориентира. Той
хукна обратно към колата. Двама агенти му препречиха пътя. Той замахна с тръбата към единия и
изби пистолета му. После се хвърли на земята и се претърколи. Тъкмо навреме, за да избегне
изстрела на втория агент. Изправи се светкавично и се хвърли срещу противника си. Събори го,
хвана ръката, която държеше оръжието, изви я и я удари в земята. После взе пистолета и перна
агента през лицето с дръжката на оръжието.
Точно тогава Джуди удари спирачките и колата се закова на метър пред Браун. Пол изхвърча
навън с изваден пистолет и се претърколи два пъти.
Браун видя новата опасност. Поколеба се за миг дали да стреля или да побегне. Това се оказа
фатално.
Пол се гордееше с бързата си и точна стрелба. За части от секундата стабилизира положението
на тялото си след превъртанията и взе на мушка престъпника. Прицели се в ръката, която
държеше пистолета и стреля два пъти. После смъкна мерника леко надолу и простреля колената
му.
Нещо тежко и парещо удари Браун и го накара да изпусне пистолета. Той извика от болка.
После усети подобна болка в коленете си. Те отказаха да го слушат и се прегънаха. Тялото му се
строполи на земята.
Пол и двама от агентите притичаха до Браун. Един от тях извади в движение белезниците си,
обърна престъпника по гръб, без да се съобразява, че му причинява болка и затвори стоманените
обръчи около китките му. След това го изправиха и го подкараха към колата на Джуди.
С Дорфин всичко мина лесно. Той не беше роден престъпник и не знаеше какво да прави,
когато стане напечено. Видя. че двама въоръжени мъже се приближават към него със
заплашителни физиономии и реши да не се прави на герой. Изпусна тръбата и вдигна ръце, за да
покаже, че се предава. Те бързо му сложиха белезниците.
Час и половина по-късно Пол и Джуди бяха извикани на спешна среша с Кърнаган.
- Поздравявам ви! - стисна им ръцете началникът на градската полиция. — Чиста, професионално свършена работа. Възхишавам се на майсторството ви.
- Нищо работа - скромно рече Пол. - Дори не получих някакво нараняване, ако се изключи
лекото натъртване, докато се превъртах по земята. Но то не се брои.
- Да го бяхте видели, когато направи представлението - намеси се Джуди. - Превъзходно!
Подобно нещо не съм виждала и по филмите. Скок в движение, две превъртания и шест точни
изстрела почти без прицелване!

- Радвам се. че всичко свърши - усмихна се Кърнаган и ги покани да седнат. - А сега искам да
науча всички подробности от операцията.
Отиди на 100.

100
Дорфин влезе в затвора за осем години. Браун получи десет. При добро държание от тяхна
страна сигурно щяха да ги пуснат след пет-шест години.
Барманът на вече станалото известно заведение „Котките“ получи една тумбеста и привлекателна бутилка уиски - резултат от умело сключен бас. Но Джони се оказа достатъчно щедър, за да
я сподели с двамата следователи, които бяха главните виновници за успеха му.
Пол Делор продължи работата си като следовател, но твърде скоро стана ясно, че възможностите му са далеч по-големи и той започна да расте в йерархията, за да дойде моментът, когато
Дъглас Кърнаган излезе в пенсия и Пол зае неговото място.
Джуди Роуз стана следовател и остана на тази длъжност до края на полицейската си кариера.
По ум, съобразителност и най-вече по успешно приключени следствия тя не отстъпваше на
колегите си от мъжки пол.
Отиди на „НЕКАНЕНИЯТ ГОСТ“.
КРАЙ

УВОД
Читателю, в тази история ти ще бъдеш Пол Делор - началникът на полицията в града
Грийнсуич. Но преди да започне приключението, трябва да попълниш дневника.
КАЧЕСТВО

ОЦЕНКА

Бързина
Точност
Стрел ба
Атл етизъм
КОДОВИ ДУМИ

КАЧЕСТВА:
1. Бързина - с каква скорост извършваш дадено движение.
2. Точност - главно при стрелбата.
3. Стрелба - как се справяш на стрелбището, където никой не те притеснява. Но в реална
престрелка е много
по-трудно.
4. Атлетизъм - общото физическо състояние и способността да се изпълняват някои посложни действия.
За да определиш оценките на четирите качества, избери произволно един от епизодите – 2,
4, 6 или 8. В тях ще намериш четири оценки, подредени по възходящ ред. Сам прецени на кое
качество каква оценка да сложиш.

КОДОВИ ДУМИ:
Не се опитвай да откриваш смисъла им. просто ги записвай в дневника, когато срещнеш
указание за това.
ПЛ АН НА ПЪР ВИЯ ЕТАЖ НА ДОМА НА ДЕЛОР:

1. Входна
2. Антре

врата

3. Врата към хола
4. Врата към кухнята
5. Кухня
6. Преградна

стена, която отделя хола от кухнята. Тухленият зид е висок 1.2 метра, а нагоре
продължава стъкло, част от което може да се вдига, за да има връзка с хола
7. Стълби към втория етаж
8. 9. 10 и 11 - прозорци
9. Мебелна секция за телевизор, видео и музикална уредба
10.Диван
11.Маса
12.Фотьойли
Попълвайки дневника, ти си готов да изживееш един напрегнат ден от живота на Пол
Делор. Отиди на 1.
1.
Полицейската кола бавно се промъкваше през задръстването, сковало „Щраус скуеър“ в
този следобеден час. Шофьорът ловко маневрираше между завръщащите се от работа градски
жители, натискаше настоятелно клаксона, когато трябваше да принуди някого да му направи
място и постепенно излизаше от автомобилния ад.

- Не повече от десет минути, сър - каза той на мъжа на задната седалка, който бе мълчал
през по-голямата част от пътуването.
- Моля?
- След десетина минути ще сме пред участъка.
- А-ха, добре - каза мъжът без да покаже, че е заинтересован от това съобщение.
Беше на четиридесет и седем години, но работата му като главен инспектор го бе състарила
поне с още десет. Въпреки това изглеждаше представителен и красив. Притежаваше атлетично
тяло, ръст малко над средния и - учудващо! - гъста черна коса, по която нямаше ни най-малка
следа от сребърни косъмчета. Тъмните очила и изисканият костюм подсилваха чувството за тежест, което се излъчваше от него.
Денят не беше от леките за Пол Делор. Рано сутринта най-сетне успя да залови на
местопрестъплението местния бос на наркотрафика - Хрътката Мендоса. Не че беше кой знае
какво постижение. онзи сигурно щеше да намери начин да се измъкне под гаранция още в
близките двадесет и четири часа, но някои ченгета цял живот не успяват да се похвалят с
подобен улов.
Този успех би накарал всеки полицай да си даде малко почивка в някой приятен бар, но не и
Делор. За него денят продължи с преглед на статистики, показващи тревожно нарастване на
престъпността сред малолетните, а след обяда, който се състоеше от два хот-дога, изядени на
крак. Пол взе участие в съвещание, посветено на намирането на по-ефикасни мерки срещу
тероризма. След пет часа, прекарани в разгорещени дискусии, той най- сетне се завръщаше в
кабинета си.
Колата плавно спря пред сградата на полицията и шофьорът се обърна назад:
- Пристигнахме, сър.
Пол слезе и се запъти към входа с бавни крачки. Бутна леко вратите (кога ли щяха да се
намерят средства да бъдат заменени с плъзгащи се?), мина покрай бюрата на неколцина
колеги, отговори вяло на поздравите и влезе в кабинета си, без да обърне внимание на
особените им погледи. Хвърли сакото на по- разхвърляното бюро, махна вратовръзката и отиде
до мивката, където се наплиска няколко пъти с леденостудена вода. После се стовари в
креслото, оставяйки я да засъхне върху лицето му.
Пропусна първото почукване. Вдигна глава на второто и видя през малкото стъкло да се
подава главата на Джек Мейсън, по прякор Шегобиеца. Какво ли искаше?
- Влез, Джек - каза той.
Вратата се отвори бавно, което изобщо не съвпадаше с начина, по който Джек обичаше да
върши тази работа. Станало е нещо, реши Делор.
Отиди на 3.

2.
Четирите оценки са: 1, 3, 5 и 5. Запиши ги в дневника и се върни на УВОД, за да
продължиш четенето.
3.

- Ъ-ъ, как си, Пол? - смутолеви Джек.
- Чувствам се изцеден, но теб едва ли те интересува състоянието ми. Имаш да ми казваш

нещо специално?
- О, да. Съжалявам, но е точно така. Жена ти не е сама у вас. Пол.
Ако Джек не се държеше така сериозно, Делор би си помислил, че това е началото на
някаква шега, една от онези мръсни шеги, които мъжете толкова обичат, но явно случаят не
беше такъв и в съобщението имаше известна доза истина.
- Неочакван гост?

- Точно така - унило потвърди Мейсън, но и това не задейства алармата в главата на
главния инспектор.
- Да не би сестра ми да е пратила сина си за няколко дена? Малкият разбойник е в
състояние да ме довърши.
- Не, не е това, Пол.
- О, Господи! Не ми казвай, че е тъщата! Само не тя!
- Пол, ти не разбираш, положението е много по-сериозно.
Нещо в гласа му накара Делор да се стегне.
- Какво става, Джек?
- Маркус е хванал жена ти.
Отиди на 5.

4.
Четирите оценки са: 1, 3, 3 и 5. Запиши ги в дневника и се върни на УВОД, за да
продължиш четенето.
5.
- По дяволите, Джек, нали се шегуваш? - сграбчи го за раменете Пол, скачайки от
креслото. - Кажи ми, че това е някаква скапана лъжа, човече!
- Съжалявам! - поклати глава Мейсън. - Наистина се е докопал до Фани.
- Някакви подробности?
Вместо отговор Джек му начерта на ръка план на района около дома на Пол. (Виж
схемата)

Маркус е нахълтал у вас преди около час. За щастие Фани го забелязала относително
навреме и подала сигнал за тревога в участъка.
Пол се сети, че преди месец бе наредил да инсталират устройство, свързващо участъка с
дома му - за всеки случай. И случаят не беше закъснял.
- Маркус разбрал за това, едва когато полицията обградила къщата - продължи Джек, - но
не му личало да се е притеснил особено. Веднага започнал преговори.
- Как са разположени полицаите?
-

- Погледни скицата. Номер 1 е твоята къща - обясни Мейсън. - С номерата от 2 до 6 са
означени съседските. Във всяка от тях има наши хора, които държат дома ти под прицел.
Главните части са на улицата, откъдето се командва операцията. Засега Маркус повтаря две
искания - да му намерим кола и да те види.
- Е, поне за второто няма да му се наложи да чака дълго - процеди Пол и започна да се
приготвя.
За начало махна сковаващия движенията му костюм и се намъкна в стари, поизбелели дънки
Отгоре метна хубав тъмносин пуловер, а елегантните обувки бяха заменени с по-практичните
маратонки L.A.Gear. Накрая бръкна в едно от чекмеджетата под бюрото, извади личния си
Glok-17 и го пъхна зад гърба си.
- Да тръгваме - каза Пол. - Не искам да карам кучия син да ме чака дълго.
Джек подсвирна тихо. G-17 беше оръжието, с което американските военнослужещи воюваха
по време на „Пустинна буря“. При изпитанията пистолетът не беше допуснал засечка за 50 000
изстрела, пълнителят събираше 17 патрона, а зареденото оръжие тежеше само 890 грама.
Безспорно беше достойно за класата на притежателя си.
В този момент Джек бе абсолютно уверен, че Всичко ще свърши добре. Не бих искал да
съм на мястото на Маркус. когато се срещнат, помисли си той.
Отиди на 7.

6.
Четирите оценки са: 2, 3, 4 и 5. Запиши ги в дневника и се върни на УВОД, за да
продължиш четенето.
7.
По пътя Пол се опита да си припомни всичко за неканения гостенин. Преди година цялата
страна бе изпаднала в паника, а вестниците съобщаваха за поредната жертва на масовия
убиец с големи кървави букви на първите си страници. За половин година убиецът бе успял
да умъртви двадесет и четири жертви, всяка една от тях по особено жесток и различен.от
останалите начин.
Делор пое случая, когато убитите бяха деветнадесет. Едва тогава научи повече
подробности.
Убиецът причаквал жертвите си в късните часове. Подбирал мъже на средна възраст,
проследявал ги до някое тъмно ъгълче и ги убивал. После откъсвал със зъби парче месо от
жертвите, сдъвквал го и го изплювал върху труповете. Не познавал нито един от тях, което
правело залавянето му много трудно, защото нямал очевиден мотив да извърши
престъплението.
Пол избра най-правилната тактика - примамките. Дори сам рискува живота си, опитвайки се
да привлече вниманието на убиеца върху себе си, бродейки нощем по улиците. И въпреки че
убиецът нанесе още пет успешни удара, най-накрая попадна в клопката на Делор и бе изправен
пред съда. Пол си припомни последните думи на съдията: „Обвиняеми Маркус Мале,
осъждам ви на доживотен затвор при особено строг режим без право на обжалване.“
Прокурорът настояваше за смъртна присъда, но адвокатът на Маркус успя да изкара
довереника си ненормален. В края на процеса, когато охраната отвеждаше Маркус от залата,
убиецът мина покрай Пол и процеди: „Ще те спипам, ченге!“ За повече не му стигна времето,
но и това бе достатъчно.
„Но как е успял да се измъкне оттам?“, запита се Делор, удряйки ядосано по жабката на полицейската кола. - И защо никой не ме предупреди?
- Избягал е миналата нощ, но са открили липсата му едва днес по обед - обади се Джек,
сякаш отгатнал мислите му. - Сигналът на Фани пристигна в управлението преди съобщението
от затвора.

- Този път няма да го пазя за съда - процеди мрачно Пол. - Направо ще го пречукам.
Колата зави по неговата улица и Делор видя струпаните коли, заелите позиция зад тях полицаи и едрият Том Моли с високоговорител в ръка. Джек спря точно зад Том. Пол слезе от
колата и пълзешком се добра до колегата си.
Отиди на 9.

8.
Четирите оценки са: 2, 2, 4 и 4. Запиши ги в дневника и се върни на УВОД, за да продължиш
четенето.
9.
- Съжалявам, Пол - рече Том. - Опитвам се да. направя нещо, но този Маркус май наистина
е луд. Непрекъснато повтаря, че иска да отидеш невъоръжен при него. Освен това иска да
паркираме кола пред къщата.
Делор погледна Моли, после и къщата. Направи му впечатление, че гостът бе спуснал
щорите на прозорците. Няма да изпусне подобно нещо, разбира се. Маркус не е луд, а
просто дяволски опасен. Сега може да вижда обстановката навън, а полицията няма начин
да узнае какво става вътре. Не е сигурно дори дали Фани...
- Той показа ли жена ми? - попита Пол. - Увери ли ви, че е жива?
- Всъщност не - отговори Том. - Казах ти, че не мога да комуникирам с него.
- Разбирам - кимна Пол.
За миг се замисли дали е прав да се намесва в този случай. Моли беше добър полицай и
без съмнение щеше да действа правилно, точно колкото и самият той. Имаше два силни
довода в полза на това решение: беше изморен от тежкия ден и беше лично заинтересован, а
това щеше да го кара да постъпва според импулсите си. Имаше и един против - ставаше
дума за Фани, която беше някъде вътре и се надяваше - на помощта на съпруга си.
- Поемам случая. Том - каза Делор. - Надявам се, че ме разбираш.
- Няма проблем - кимна Моли.
Изборът е твой!
- ще се опиташ да се промъкнеш в къщата и да убиеш Маркус - отиди на 10.
- ще изпълниш желанието на Маркус да отидеш при него, а там на място ще решиш
как да постъпиш. И, разбира се, пистолетът ще бъде в теб - отиди на 18.
10.
- Ще се опитам да се промъкна вътре - каза Пол. - Няма да е лесно, но това ми се струва
единственото правилно решение.
- А какво да правим ние, докато ти действаш? - попита Моли.
Изборът е твой!
- ще му наредиш да говори непрекъснато по високоговорителя - отиди на 11.
- ще му наредиш да пазят тишина - отиди на 12.
11.

- Говори му. Том. Каквото искаш, само да вдигаш шум и да му отвличаш вниманието.

Убеждавай го, че всеки момент пристигам, че колата също пристига...
- Тя е тук, само че не сме му я показали - каза Моли.
За миг двамата замълчаха.
Запиши в дневника кодова дума „завеса“ и отиди на 13.

12.
Просто си трайте. Искам да чувам шумовете в къщата, за да мога да се ориентирам какво
става вътре.
- Между другото, колата е тук, само че не сме му я показали.
За миг двамата замълчаха.
Запиши в дневника кодова дума „тишина“ и отиди на 13.
-

13.
Може би трябва да отвлечем по някакъв начин вниманието му, когато нападаш? - попита
Том. - Да го накарам да покаже Фани, за да се уверим, че е жива или да погледне колата и да
каже дали я харесва.
Изборът е твой!
- да покаже Фани - отиди на 15.
- да не правят нищо - отиди на 16.
- да погледне колата - отиди на 17.
-

14.
- Те са в хола - обясни му Том. - Маркус е счупил част от прозореца, който гледа към
улицата, и гласът му се чува през дупката, когато иска да каже нещо.
- Ясно - каза Пол и се замисли.
Ясно си представи разпределението на първия етаж на дома си (виж приложения към
увода план). Можеше да се опита да влезе с трясък през някой прозорец или тихо през вратата.
Това решение беше важно и не биваше да допуска левашка грешка.
Изборът е твой! Откъде да се опита да влезе Пол?
- през прозорец 8 - отиди на 24.
- през прозорец 9 - отиди на 23.
- през прозорец 10 - отиди на 72.
- през прозорец 11 - отиди на 22.
- през врата 1 - избери между 19 и 21.
15.

- Нека покаже Фани - каза Пол след кратък размисъл. — Така ще се уверим, че е жива.
- Добре - кимна Моли. - Разчитай на мен.

Запиши в дневника кодова дума „защита“ и отиди на 14.
16.

- Не правете нищо - каза Пол след кратък размисъл.
- Добре - кимна Моли, - както кажеш.

Запиши в дневника кодова дума „късмет“ и отиди на 14.
17.
- Опитай се да го накараш да погледне колата - каза Пол след кратък размисъл.
- Добре - кимна Моли. - Разчитай на мен.
Запиши в дневника кодова дума „цел“ и отиди на 14.
18.
Пол взе високоговорителя, допря го до треперещите си от гняв устни и каза:

- Тук съм, Маркус.
- Чудесно! - изкрещя след малко убиецът. - Ела насам. Върви точно към къщата и дръж

ръцете си настрани, за да мога да ги виждам.
- Как да съм сигурен, че тогава ще пуснеш жена ми?
- Няма гаранции, ченге. Осланяй се на думата ми.
Делор отлично знаеше, че Маркус ще престъпи обещанието си. Нагласи пистолета така, че
да му е удобен, когато се наложеше да прибегне към него, после се изправи и тръгна към
къщата.
Прекоси тревната площ, мина през вратичката на оградата и се обърна да я затвори. Когато
отново погледна към къщата, видя че едно дуло гледа втренчено тялото му.
- Виждаш ли ме, Делор? — изкрещя Маркус.
Пол не отговори.
- Приближи се бавно към прозореца, ченге!
- Защо?
- Ще го счупиш, за да дойдеш при мен, а после ще пусна Фани.
За миг Пол се поколеба и Маркус го усети. Ръката му стисна дългата коса на жертвата и я
дръпна рязко. Жената изпищя.
- Чу ли я? - захили се Маркус. - Нея разочаровай!
Вбесен, Пол тръгна към прозореца, спазвайки
указанията на убиеца. Щеше да се опита да го застреля изненадващо, но преди това трябваше
да го види. А ако онзи е хванал Фани като щит?
Изстрелът го завари неподготвен и той усети куршума в тялото си много преди да разбере
какво всъщност става. Първият улучи сърцето, други два се забиха малко под гърлото. Пол
рухна на земята. От устата му потече кръв.
В отговор прогърмяха оръжията на полицаите. Маркус бе издал местоположението си с
изстрелите и сега представляваше лесна мишена. Повече от двадесет куршума се врязаха почти
едновременно в тялото му, слагайки край на живота на убиеца.
Канонадата от куршуми, обсипала къщата, не засегна Фани и тя оцеля, но никой не завидя
на късмета й - та тя бе загубила най-близкия си човек.
Това е краят на приключението на Пол Делор, но за съжаление не от щастливите. Сега
трябва да се върнеш на епизод 9, откъдето да продължиш играта. Опитай се този път да не
грешиш.
19.
Пол заобиколи кордона от полицейски коли, ходейки наведен, за да не бъде забелязан от
къщата, промъкна се през двора на съседите и спря до входната врата. Долепи ухо до нея.
Не чу нищо, което да го обезпокои. Сега трябваше да се мобилизира максимално. Извади
пистолета, стисна го и за миг притвори очи. После натисна дръжката.
Вратата беше заключена.
Пол изруга на ум, извади тихо връзката с ключовете и откри нужния. Внимателно го извади
от ключодържателя, за да не вдига шум, остави другите на земята и пъхна ключа в ключалката.
Чу се леко щракване и вратата се отвори, за щастие без досадно скърцане.
Делор ловко се промъкна през тесния проход, озова се в антрето и притвори вратата зад себе
си. Не му се искаше да изскърца, раздвижена от неочаквано въздушно течение.
Ако си записал ключова дума „тишина“, отиди на 20. В случай, че си записал „завеса“,
продължи да четеш.
С влизането си вдигна малко шум, но едва ли Маркус го беше чул, защото гърмящият по
високоговорителя глас на Том Моли създаваше добро
прикритие.

Пред него бяха вратите към кухнята и към хола. Трябваше да атакува през една от тях.
Изборът е твой!
- вратата към хола - отиди на 25.
- вратата към кухнята - отиди на 26.
20.
Проехтяха няколко последователни изстрела. Тънкото дърво на вратата към хола се
разхвърча на трески и рояк оловни оси връхлетя върху Пол.
Всъщност улучиха го само два куршума. Единият разкъса бицепса на дясната ръка, строши
костта и се удари в стената. Другият бе фатален - в гърлото.
Делор рухна на пода, изпускайки оръжието си. Преди още тялото да срещне земята,
полицаят издъхна и от устата му потече тънка струйка кръв.
Едновременно с това няколко полицая щурмуваха къщата от различни страни, нахлуха в
хола и надупчиха тялото на Маркус с куршуми.
Фани остана невредима в този ад, но никой не завидя на съдбата й - та тя бе загубила найскъпия си човек.
Това е краят на приключението на Пол Делор, но за съжаление не от щастливите. Сега
трябва да се върнеш на епизод 14 и да продължиш четенето от там.
21.
Пол заобиколи кордона от полицейски коли, ходейки приведен, за да не бъде забелязан от
къщата, промъкна се през двора на съседите и спря до входната врата на дома си. Долепи ухо
до нея.
Не чу нищо, което да го обезпокои. Извади пистолета, стисна го здраво и опита дръжката.
За щастие вратата не беше заключена и се отвори безшумно. Пол ловко се вмъкна в антрето
и я притвори зад гърба си, за да не изскърца, раздвижена от непредвидено въздушно течение.
Ослуша се няколко секунди, но не се случи нищо и той реши, че е успял да влезе
незабелязан. Пред него бяха двете врати — към хола и към кухнята. Трябваше да атакува през
една от тях.
Изборът е твой!
- вратата към хола - отиди на 25.
- вратата към кухнята - отиди на 26.
22.
Придвижвайки се, приведен зад полицейските коли, за да не бъде забелязан от къщата. Пол
заобиколи дома си, мина през двора на съседите и се приближи до прозореца, през който бе
решил да нахлуе в хола. Едва сега извади пистолета, стисна го здраво и пое дълбоко въздух.
След това се хвърли към стъклото.
Виж оценката си за атлетизъм. Ако е 3, избери - 27 или 73. В случай че е по-малка от 3,
отиди на 73. Ако е по-голяма от 3, отиди на 27.
23.
Придвижвайки се приведен зад полицейските коли, за да не бъде забелязан от къщата. Пол
заобиколи дома си, мина през двора на съседите и се приближи до прозореца, през който бе
решил да атакува. Едва сега извади пистолета и го стисна здраво.
Изстрелите го завариха неподготвен. Маркус през цялото време го бе наблюдавал,
изчаквайки търпеливо най-подходящия момент да натисне спусъка.

Два куршума пробиха черепа на Делор, а няколко други се впиха в гърдите му, оставяйки
големи червени дупки след себе си. Пол се строполи на земята.
В отговор проехтяха пушките на полицаите. Със стрелбата си Маркус бе издал къде точно се
намира и куршумите им го надупчиха като решето.
Фани остана невредима от оловната канонада, изсипала се върху дома й, но никоу не завидя
на съдбата й - та тя бе загубила най-близкия си човек.
Това е краят на приключението на Пол Делор, но за съжаление не от щастливите. Сега
трябва да се върнеш на епизод 14 и да продължиш четенето от там.
24.
Пол извади пистолета, стисна го здраво и хукна право към къщата. След пет секунди, ако не
и по-скоро, тялото му щеше да се сблъска със стъклото на големия прозоорец и да го пръсне на
хиляди парченца. След това щеше да стане интересно.
Изстрелите го завариха неподготвен. Маркус през цялото време го бе наблюдавал,
изчаквайки най-подходящия момент да натисне спусъка.
Куршумите се впиха в тялото на Пол и той рухна мъртъв на земята. В отговор полицаите
обсипаха хола с куршуми, надупчвайки Маркус на решето.
Оловната канонада не засегна Фани и тя остана невредима в този ад, но никой не завидя на
съдбата й - та тя бе загубила най-близкия си човек.
Това е краят на приключението на Пол Делор, но за съжаление не от щастливите. Сега
трябва да се върнеш на епизод 14 и да продължиш четенето от там
25.
Стори му се прекалено рисковано да опитва през кухнята, затова се спря на директната атака. Можеше да разбие вратата и да влезе в хола с кълбо до дивана, за да се предпази от
реакцията на Маркус. Не беше за пренебрегване и вариантът в стил „Рамбо“ - шут на вратата и
няколко изстрела във врага, оставайки прав под рамката й.
Изборът е твой!
- вариант „Рамбо“ - отиди на 28.
- с кълбо - отиди на 29.
26.
Стори му се прекалено рисковано да атакува фронтално, затова избра обходния вариант.
Въпросът беше как да отвори вратата към кухнята.

Изборът е твой!
- с ритник - отиди на 31.
- леко - отиди на 44.
27.
Сред дъжд от строшени стъкла Делор влетя в хола, направи образцово кълбо и се спря в
попадналия на пътя му фотьойл.
Виж кодовите думи в дневника. Ако имаш „късмет“, избери - 30 или 34. Ако имаш
„защита“, отиди на 30. Ако имаш „цел“, отиди на 34.

28.
Ритникът направи тънкото дърво на вратата на трески и Пол нахлу в хола с насочен напред
пистолет. Сега оставаше да открие целта си и да й пусне няколко куршума.
Виж кодовите думи в дневника. Ако имаш „късмет“, избери - 30 или 34. Ако имаш
„защита“, отиди на 30. Ако имаш „цел“, отиди на 34.
29.
Ритникът направи на трески тънкото дърво на вратата и Пол нахлу в хола. С изящно кълбо
стигна до дивана и се спря в него с глух удар. След това се изправи и насочи пистолета към
Маркус.
Убиецът държеше Фани пред себе си и бе насочил пистолет към слепоочието й.
- Добре дошъл, ченге - каза той. - Пусни пистолета и без повече глупости, ако не искаш да
пръсна мозъка на жена ти.
Ако ще стрелям. трябва да го направя сега, реши Делор. Рискът да улуча Фани е голям, но
дали има някакъв шанс да я спася, ако се подчиня? По всяка вероятност ще ни убие и двамата.
Изборът е твой!
- опит за стрелба - отиди на 36.
- пускаш пистолета - отиди на 37.
30.
Маркус стоеше прав до прозореца, който гледаше към улицата. Държеше Фани пред себе си
като щит, а пистолетът му бе насочен в слепоочието й.

- Добре дошъл, ченге - каза той. - Пусни пистолета и без повече глупости, ако не искаш да
пръсна мозъка на жена ти.
Ако ще стрелям, трябва да го направя сега, реши Делор. Рискът да улуча Фани е голям, но
дали има някакъв шанс да я спася, ако се подчиня? По всяка вероятност ще ни убие и двамата.
Изборът е твой!
- опит за стрелба - отиди на 36.
- пускаш пистолета - отиди на 37.

31.
Ритникът направи на трески тънкото дърво на вратата и Пол влетя в кухнята. Без да губи
време се извъртя на повече от деветдесет градуса и затърси целта си с насочен напред
пистолет.
Ако имаш кодова дума „цел“, отиди на 33. В противен случай отиди на 32.

32.
Маркус стоеше прав дo прозореца, който гледаше към улицата. Държеше Фани пред себе си
като щит, а пистолетът му бе насочен в слепоочието й.
- Добре дошъл, ченге - каза той. - Пусни пистолета и без повече глупости, ако не искаш да
пръсна мозъка на жена ти.
Ако ще стрелям, трябва да го направя сега, реши Делор. Рискът да улуча Фани е голям, но
дали има някакъв шанс да я спася, ако се подчиня? По всяка вероятност ще ни застреля и
двамата.
Изборът е твой!
- опит за стрелба - отиди на 36.
- пускаш пистолета - отиди на 37.

33.
Събери оценките си за бързина и атлетизъм. Ако сборът е по-голям от 6, отиди на 35. В
противен случай отиди на 32.
34.
Маркус стоеше до прозореца, който гледаше към улицата, а Фани (жива. слава Богу!)
лежеше на дивана с вързани ръце и запушена уста. Пол имаше няколко стотни от секундата, за
да се прицели.
Събери оценките си за бързина, точност и стрелба. Ако сборът е no-малък от 9, отиди на
42. В случай, че е точно 9, избери - 40 или 41. Ако е по-голям от 9, отиди на 43.

35.
Маркус стоеше до прозореца, който гледаше към улицата, а Фани (жива, слава Богу!)
лежеше на дивана с вързани ръце и запушена уста. Пол се прехвърли над ниския тухлен зид,
озова се в хола и се прицели за стотни от секундата.
Събери оценките си за бързина, точност и стрелба. Ако сборът е по-малък от 9, отиди на
42. В случай, че е точно 9, избери - 40 или 41. Ако е по-голям от 9, отиди на 43.
36.
Пол вдигна пистолета с бързо движение и едновременно с това се хвърли настрани, за да
избегне евентуален изстрел от страна на Маркус. Искаше му се да е сигурен, че в този момент
дулото на оръжието му сочи право към главата на убиеца.
Събери оценките си за бързина, точност и стрелба. Ако сборът е по-голям от 9, отиди на
38. В противен случай отиди на 39.
37.

Пол се подчини и пусна оръжието.
- Точно така - похвали го Маркус. - А сега вдигни ръчичките високо горе и се обърни с
гръб към мен. Браво!
Убиецът блъсна Фани към дивана и насочи пистолета си към Пол.
- Дълго време чаках тази среща, ченге. Съжалявам, че няма да успея да сдъвча малко месо
от теб, защото, предполагам, копоите ти ще нахлуят веднага щом ти пръсна мозъка. Но ще
мина и без това, достатъчно ми е удоволствието да те убия.
С два изстрела Маркус сложи край на живота на Пол Делор. След това насочи пистолета си
към Фани и й каза с ухилена физиономия:
- Умри, кучко!
Натисна спусъка само веднъж. После се опита да избяга през прозореца зад телевизора. Там
го посрещнаха куршумите на полицаите.
Това е един особено нещастен край на приключението на Пол Делор, което накрая се
превърна в истинска трагедия. Сега трябва да се върнеш на епизод 14 и да продължиш
четенето от там.
38.
На челото на Маркус се появи малко червено петно. Бързо го последва още едно. Двете
заедно започнаха да нарастват с бързи темпове и кръвта потече надолу.
Фани блъсна убиеца в стомаха, освободи се от хватката му и се хвърли към дивана. Делор
насочи пистолета си към Маркус. Нямаше нужда. И двата куршума бяха пробили черепа на
неканения гост. Той изпусна оръжието си и рухна на пода.
Пол отиде до Фани, махна кърпата от устата й и я прегърна.
- Любов моя - промълви нежно тя, отпускайки се в обятията му. След това припадна,
съсипана от напрежението.
Големият прозорец, гледащ към улицата, се пръсна на части и в хола влетяха Том Моли и
Джек Шегобиеца с извадени пистолети.
- Закъсняхте, момчета - усмихна им се Пол. - Кучето е вече в ада.
Това е щастлив край на приключението на Пол Делор. Отиди на 74.

39.
Върху рамото на Фани се появи малко червено петно и тя притвори очи от болка. Пол видя
как вторият му куршум се забива в стената почти до главата на Маркус, но все пак достатъчно
далеч от нея.
Убиецът завъртя оръжието си със светкавично движение и стреля няколко пъти в Делор.
Първите два куршума пропуснаха целта, но третият попадна право в гърлото на Пол и той
рухна мъртъв.
- А сега идва твоят ред, кучко - каза мрачно Маркус, насочи пистолета към Фани и сложи
край на живота й с два бързи и безпощадни изстрела. После се опита да избяга през прозореца
зад телевизора. Там го посрещнаха куршумите на полицаите.
Това е един особено нещастен край на приключението на Пол Делор, което накрая се
превърна в трагедия. Сега трябва да се върнеш на епизод 14 и да продължиш играта от там.
Отиди на 42.

Отиди на 43.

40.

41.

42.
Първият куршум счупи прозореца, а други два се забиха много близо до главата на Маркус,
но нито един от тях не го засегна.
Сам избери - 45, 46 или 47.
43.
Първият куршум мина покрай целта, но следващите намериха главата на Маркус. По лицето
му се появиха няколко червени точки, които бързо го превърнаха в кървава каша. В следващия
момент убиецът рухна на пода. Пол седна до жена си и с бързо движение махна кърпата от
устата й.
- Любов моя - нежно промълви тя, отпускайки се в прегръдките му. След това припадна,
съсипана от напрежението.
Големият, гледащ към улицата прозорец се разпръсна на части и в хола влетяха Том Моли и
Джек Шегобиеца с готови за стрелба пистолети.
- Закъсняхте, момчета - усмихна се уморено Пол. - Кучето е вече в ада.
Това е щастлив край на приключението на Пол Делор.
Отиди на 74.
44.
Ако си записал кодова дума „завеса“, отиди на 48. Ако си записал кодова дума „тишина“,
избери - 49 или 50.
45.
Маркус веднага отговори на стрелбата, за щастие без ефект. Куршумите профучаха покрай
Делор и се забиха в стените.
Пол се сниши леко и натисна спусъка три пъти.

Сам избери - 51, 52 или 53.
46.
Маркус се хвърли към дивана, падна върху Фани и се претърколи с нея на пода. Сега тялото
й представляваше идеален щит. Той насочи пистолета си към слепоочието й.
- Добре дошъл, ченге. Пусни оръжието и без повече глупости, ако не искаш да пръсна
мозъка на жена ти.
- Ако ще стрелям, трябва да го направя сега, реши Делор. Рискът да улуча Фани е голям,
но дали има възможност да я спася, ако се подчиня? По всяка вероятност ще застреля и двама
ни.
Изборът е твой!
- опит за стрелба - отиди на 36.
- пускаш пистолета - отиди на 37.
47.
Маркус веднага отговори на стрелбата, но за разлика от Пол, не пропусна. Два от
куршумите му намериха незащитените гърди на полицая. Делор изпусна оръжието, направи
немощен пирует и рухна мъртъв на земята.
- Дойде и твоят ред, кучко - процеди мрачно Маркус, насочвайки пистолета към Фани. Два
бързи изстрела и тя последва мъжа си в небитието.
След това убиецът се опита да избяга през прозореца зад телевизора. Там го посрещнаха
куршумите на чакащите в засада полицаи.
Това е един особено трагичен край на приключението на Пол Делор. Сега трябва да се
върнеш на епизод 14, откъдето да продължиш четенето.
48.
Пол смело натисна дръжката. Нямаше защо да се притеснява, плътният глас на Том Моли
гърмеше no високоговорителя и това би прикрило всеки шум. Езичето се дръпна и вратата
бавно се отвори. Той се промъкна през тесния отвор в кухнята. Допълзя go ниския тухлен зид,
погледна оръжието си и рязко се изправи.
Ако имаш кодова дума „късмет“, избери - 54, 55 или 56. В случай, че си записал кодова дума
„зашита“, избери - 54 или 56. Ако си записал кодова дума „цел“, отиди на 55.
49.
Пол тихо натисна дръжката, езичето се дръпна и вратата се отвори. Той се промъкна през
тесния отвор в кухнята. Допълзя до ниския тухлен зид, погледна оръжието си и рязко се
изправи.
Ако имаш кодова дума „късмет“, избери - 54, 55 или 56. В случай, че си записал кодова дума
„зашита“, избери - 54 или 56. Ако имаш кодова дума „цел“, отиди на 55.
50.
Пол леко натисна дръжката, езичето се дръпна и вратата се отвори. Той ловко се промъкна
през тесния отвор.
- О-хо! - чу глас над себе си. - Имаме си гост, Фани. Мъжът ти се е върнал.
Делор вдигна поглед и видя дулото на пистолета на Маркус, което го гледаше точно между
очите.

- Само за едно съжалявам, ченге - няма да мога да ви опитам. Хората ти ще нахлуят
веднага щом чуят изстрелите.
Пол потисна импулсивното си желание да помоли убиеца да пощади Фани - това бе найсигурният начин да й донесе смърт. Вместо това се опита да простреля Маркус.
Виждайки опасността, Маркус натисна спусъка два пъти - веднъж в главата и веднъж в
сърцето на Делор. След това се обърна към Фани и каза.
- Дойде и твоят ред, кучко!
Но в същия момент стъклото на големия прозорец се пръсна на хиляди парченца и в хола
влетяха Том Моли и Джек Шегобиеца с готови за стрелба пистолети. Маркус успя само да
вдигне оръжието си преди куршумите на двамата да отнемат живота му.
Това е краят на приключението на Пол Делор. Определено не е от най-хубавите. Сега
трябва да се върнеш на епизод 14 и да продължиш четенето от там.

51.
Единият куршум профуча покрай Маркус, но другите два го улучиха в рамото и китката.
Болката го накара да пусне оръжието. Убиецът бързо осъзна, че е беззащитен и хукна по
стълбите към втория етаж.
Пол отиде при Фани и махна кърпата от устата й.
- Добре ли си?
- Да - кимна немощно тя. - Не се безпокой
- Ще го спипам!
- Недей, Пол. Остави това на полицаите.
- В спалнята държа пистолет, Фани. Ако го намери, може да убие някого преди да го
заловят.
- Тогава върви, скъпи - каза тя и го целуна нежно. Пол с мъка се откъсна от устните й,
погали косите й и тръгна по стълбите.
Отиди на 62.

52.
На челото на Маркус се появи малка червена точица, която бързо се разрасна. Тънка
струйка кръв потече по носа му. Убиецът изпусна пистолета, олюля се и рухна на пода.
Пол седна до жена си и с бързо движение махна кърпата от устата й.
- Добре ли си?
- Да - немощно отвърна тя. - Добре съм, скъпи. - И припадна в обятията му.
Стъклото на големия прозорец се разпиля на части и в хола нахлуха Том Моли и Джек
Шегобиеца с готови за стрелба пистолети.
- Закъсняхте, момчета - уморено им се усмихна Пол. - Кучето е вече в ада.
Това е един щастлив край на приключението на Пол Делор.
Отиди на 74.
53.
Маркус се метна встрани и избегна поредната порция куршуми. След това отвърна на огъня.
Два от изстрелите на убиеца улучиха Пол в главата и той рухна мъртъв на пода.
- Сега е твой ред. кучко - каза Маркус, насочвайки пистолета към безпомощната жена.
В този момент стъклото на големия прозорец се разпиля на парчета и в хола нахлуха Том
Моли и Джек Шегобиеца с готови за стрелба пистолети. За секунда двамата видяха убиеца и
изпразниха оръжията си в него.

Фани остана невредима, но никой не завидя на съдбата й - тя бе загубила най-скъпия си
човек.
Това е един лош край на приключението на Пол Делор. Сега трябва да се върнеш на епизод
14, за да продължиш четенето от там.
54.
Маркус стоеше до големия прозорец, а Фани (жива. слава Богу!) лежеше върху дивана с
вързани ръце и запушена уста.
Пол насочи пистолета си към убиеца и натисна спусъка шест Пъти поред.
Събери оценките си за точност и стрелба. Ако сборът е по-голям от 6, отиди на 60. Ако е
точно 6, избери - 57 или 59. В случай, че е по-малък от 6, отиди на 58.
55.
Маркус стоеше до големия прозорец, а Фани (жива. слава Богу!) лежеше на дивана с
вързани ръце и запушена уста.
Пол насочи пистолета си към убиеца и натисна спусъка шест пъти подред. Два от
куршумите улучиха главата на Маркус, а други три се забиха в гърдите му. Той едва събра
сили за един прощален и изпълнен с учудване поглед, след което рухна мъртъв.
Пол отиде при жена си и махна кърпата от устата й.
- Добре ли си?
- Да - отвърна немощно тя. - Да, скъпи, добре съм. - И се хвърли в обятията му.
Стъклото на големия прозорец се разлетя на хиляди парченца и в хола влетяха Том Моли и
Джек Шегобиеца с готови за стрелба пистолети.
- Закъсняхте, момчета - посрещна ги Пол с уморена усмивка. - Вече изпратих кучето в
ада.
Това е един щастлив край на приключението на Пол Делор.
Отиди на 74
56.
Маркус стоеше до прозореца, а Фани бе пред него. Той бързо насочи пистолета си към
слепоочието й.
- Добре дошъл, ченге. Пусни оръжието и без повече глупости, ако не искаш да пръсна
мозъка на жена ти.
Ако ще стрелям, трябва да го направя сега реши Пол. Рискът да улуча Фани е голям, но
дали има шанс да я спася, ако се подчиня? По всяка вероятност ще застреля и двамата ни.
Изборът е твой!
- опит за стрелба - отиди на 36.
- пускаш оръжието - отиди на 37.
57.
Два от куршумите попаднаха в ръката на Маркус и болката го принуди да изпусне оръжието. Убиецът бързо осъзна, че В момента е беззащитен и хукна по стълбите към втория етаж.
Пол отиде при жена си и махна кърпата от устата й.
- Добре ли си?
- Да - немощно отвърна тя. - Да, скъпи, добре съм.
- Трябва да го убия.
- Остави това на полицаите, любими.
- Не. В спалнята има пистолет. Ако го намери, може да застреля още някого.

- Тогава върви - каза тя и нежно го целуна. Пол с нежелание се отдели от устните й, погали
косите й и тръгна по стълбите.
Отиди на 62.

58.
Късметът изневери на Пол и нито един от куршумите му не порази целта.
Маркус се метна към дивана, стовари се върху жена му и се превъртя с нея по пода. .Сега
тялото й му осигуряваше прикритие. Той притисна пистолета си към слепоочието й.
- Стига глупости, ченге. Пусни оръжието и слушай, ако не искаш да й пръсна мозъка.
Пол бързо прецени положението. Можеше да се опита да стреля по незащитената глава на
Маркус, приемайки риска да улучи Фани. Но целта бе толкова малка, че може би щеше да е подобре да послуша убиеца.
Изборът е твой!
- опит за стрелба - отиди на 36.
- пускаш пистолета - отиди на 37.

Отиди на 60.

59.

60.
Два от куршумите пробиха черепа на Маркус и той рухна мъртъв на пода.
Пол отиде при жена cи и махна кърпата от устата й.
- Добре ли си?
- Да, скъпи - немощно промълви тя и се отпусна в обятията му.
Стъклото на големия прозорец се разпръсна на хиляди парченца и в хола влетяха Том Моли
и Джек Шегобиеца с готови за стрелба пистолети.
- Закъсняхте, момчета - посрещна ги Пол с уморена усмивка. - Вече изпратих кучето в ада.
Това е един щастлив край на приключението на Пол Делор.
Отиди на 74.

61.
Вратата на спалнята зееше отворена, но Маркус не се виждаше. Значи е в гардероба или зад
ъгъла към банята, прецени Пол. Гардеробът е в ляво, а банята - в дясно. Осъзна, че му предстои
труден избор - кое да загърби.
Изборът е твой!
- стреляш в гардероба - отиди на 67.
- наблюдаваш внимателно гардероба, докато дойдат още хора - отиди на 64.
- изскачаш зад ъгъла и стреляш - отиди на 63.
- наблюдаваш внимателно ъгъла, докато дойдат още хора - отиди на 65.
62.
Някъде по средата се сети, че не знае дали в пистолета има куршуми. Бе сложил нов пълнител в началото на деня, изстреля десет патрона при залавянето на Хрътката Мендоса и няколко
сега.
Опита оръжието на тежина - един или нула патрони. Ако пистолетът беше празен, трябваше
да го хвърли, защото иначе можеше да се подведе, разчитайки на невъзможен изстрел.
Прецени дали да оставиш пистолета и отиди на 61.
63.
Крилата на гардероба се разтвориха с трясък и Маркус успя да нанесе силен ритник на Пол в
гърба. Ударът запрати Делор в стената.
Виж оценката си за атлетизъм. Ако е по-голяма от 3, отиди на 68. В случай, че е точно 3,
отиди на 69. Ако е по-малка от 3, отиди на 71.
64.
Крилата на гардероба се разтвориха с трясък и Маркус се хвърли към Делор.
Ако имаш пистолет, отиди на 70. В противен случай отиди на 66.
65.
Крилата на гардероба се разтвориха с трясък и Маркус се хвърли към Пол. Предимството на
изненадата му донесе правото да изрита Делор в гърба и инспекторът отхвърча към стената.
Виж оценката си за атлетизъм. Ако е по-голяма от 3, отиди на 68 В случай, че е точно 3, отиди
на 69. Ако е по-малка от 3, отиди на 71.
66.
Виж оценката си за атлетизъм. Ако е по-голяма от 2, отиди на 68. В противен случай
отиди на 71.
67.
Пол насочи пистолета към гардероба и миг след това получи неоспоримо доказателство, че
не е сгрешил - Маркус се опита да излезе от капана, в който сам се беше напъхал.
Отекна изстрел и убиецът рухна мъртъв на пода. Това е един щастлив край на
приключението. Отиди на 74.

68.
Пол парира несръчен опит за удар от страна на Маркус и заби юмрука си в стомаха на
противника. След това засили главата му в стената. Чу се приглушен пукот. Убиецът рухна на
пода, а от устата му потече тънка струйка кръв.
- Върви в ада. куче - процеди Пол, изправен над трупа на неканения си гост.
Това е един щастлив край на приключението. Отиди на 74.
69.
Пол отби втория ритник на Маркус, сграбчи го през врата и удари главата му в стената. Чу
се приглушен пукот и убиецът се стовари на пода. От устата му потече тънка струйка кръв.
- Върви в ада, куче - процеди Пол над трупа на неканения си гост.
Това е един щастлив край на приключението. Отиди на 74.
70.
Но инспекторът очакваше атака и я посрещна със завидно бойно умение. Ритникът му се
заби в стомаха на Маркус, после с една ръка стисна вратa на убиеца и удари главата му в
стената. Чу се приглушен изстрел, противникът рухна на пода, а от устата му потече тънка
струйка кръв.
- Върви в ада, куче - процеди Пол над трупа на неканения си гост.
Това е един щастлив край на приключението. Отиди на 74
71.
Ритниците на Маркус се посипаха по главата на инспектора, без той да може да се спаси от
тях. Виждайки, че е сломил съпротивата на Врага си, убиецът се наведе, хвана здраво главата
му и започна да я удря в пода.
Така го намериха дотичалите само половин минута по-късно Том Моли и Джек Шегобиеца.
В гнева си Джек изпразни пълнителя на пистолета си в Маркус, но това разбира се не върна
живота на Делор.
Това е един не особено хубав край на приключението на Пол Делор. Сега трябва да се
върнеш на 14, откъдето да продължиш четенето.
72.
Пол заобиколи кордона от полицейски коли, ходейки приведен, за да не бъде забелязан от
къщата, мина през двора на съседите и стигна до прозореца, през който бе решил да атакува.
Пое дълбоко въздух, стисна здраво оръжието и се хвърли напред.
Стъклото се разби на хиляди парчета, а Пол влетя в хола. Почти веднага усети, че е сбъркал
- удари се в телевизора и го събори на пода. Това даде на Маркус безценно време и убиецът го
използва - насочи пистолета си към нападателя и го простреля три пъти в главата. После се
обърна към Фани и каза:
- Дойде и твоят ред, кучко!
След като я застреля хладнокръвно, той се опита да избяга през счупения прозорец. Там го
пресрещнаха куршумите на чакащите в засада полицаи.
Това е един тъжен край на приключението на Пол Делор. Сега трябва да се върнеш на 14,
откъдето да продължиш четенето.

73.
Сред дъжд от строшени стъкла Пол влетя в хола, направи недоизпипано кълбо и се спря
твърде далеч от фотьойла, който можеше да му послужи за прикритие.
Маркус успя да овладее изненадата си и да се възползва от несръчността на Делор. Той
насочи пистолета си към инспектора и го простреля в главата с два бързи изстрела. После се
обърна към Фани и даде още два.
Секунда по-късно стъклото на големия прозорец се разпиля на хиляди малки парченца.
Заедно с тях в хола нахлуха Том Моли и Джек Шегобиеца с готови за стрелба пистолети. Без
нито стотна забавяне двамата изпразниха пълнителите си в Маркус и той рухна мъртъв на
земята.
Това е един не особено щастлив край на приключението на Пол Делор. Сега трябва да се
върнеш на 14, откъдето да продължиш четенето.
74.
Смъртта на Маркус не трогна никого. Хрътката Мендоса излезе на свобода след тридесет
часа престой В предварителния арест срещу гаранция от двадесет хиляди долара. Една година
по-късно Делор все пак успя да се справи с него по един класически начин - необявени
приходи, неплатени данъци.
Пол се оттегли от поста си на шестдесетгодишна възраст и двамата със съпругата си Фани
Делор заживяха в малкото градче Литъл Рок, далеч от напрежението на големия град.
КРАЙ

БЕЛЕЖКИ
В тази книга са обединени три съвсем различни като тип игра разкази. Всеки от тях засяга
отделна част от работата на полицая и изискВа различни качества от читателя.
„ Б Ъ Р З Р Е В А Н Ш “ - няма нищо сложно и заплетено. Случаят е ясен, трябва да
се действа правилно в напрегнатата обстановка. Типичен екшън, в който читателят трябва да се
съобразява с оценкитера качествата, които е записал в дневника. Тази история е само за
загряване, прелюдия към по-сложните изпитания, които очакват Делор занапред.
По-наблюдателните и придирчиви читатели сигурно са забелязали, че първите няколко
епизода следват един след друг без право на избор и всъщност това е един дълъг епизод,
разделен на няколко части. Трябва да допълня, че това е и опит от моя страна за политературно въведение в историята.
Тази история бе публикувана в „МЕГАИГРИ“ като отделен разказ, но там читателят започваше играта с оценка, която се изменяше в зависимост от неговите решения. Реших да махна
оценката в тази версия на историята, защото много от вас казват, че това нововъведение не им
харесва.
„ С Л У Ч А Я Т С Р И Т Н И Т О П К О В Ц И Т Е “ – ето нещо ново и
по-сложно. Това е първият мой опит за една по-мащабна логическа задача. Делор казва сбогом
на оръжията и задейства своето най-сил- но „оръжие" - мозъка си, за да разреши труден случай.
Читателят трябва да се ориентира в уликите, да събира доказателства и да стеснява кръга на
заподозрените, за да спре престъпниците. Тази история е развита само в сто епизода, но нищо
чудно в скоро време да се появи цяла книга-игра, посветена на една криминална загадка. И
нищо чудно аз да я напиша, но като казвам скоро, това може да означава година, че и повече.
„ Н Е К А Н Е Н И Я Т
Г О С Т “ - в тази история използвам любимото си
изпитание, карайки читателя да взима решения, като се съобразява с карта. В някаква степен
това е тактическа задача. Ако се премахне картата, историята става съвсем обикновена, но така
е достатъчно интересна, за да накара читателите да си раздвижат мозъците. Всеки, който
пренебрегне картата, ще заложи на случайността, а това е несериозен начин на игра.

