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Причината за безпокойството

Каквото и да ни мъчи, от реката е. Спор няма: поква
рата във въздуха над главите ни иде от реката. За река 
Бохейн говорим, нали. Скверна, коварна клоака, тя приижда 
с рев от дивите полета на Голямото нищо, а градът се 
пръкнал от нея, на нея е кръстен: Бохейн.

Хартнет вървеше по кея и вдишваше сладостната пок
вара на реката. Минаваше полунощ. Той крачеше равно, 
с бавното, отмерено пошляпване на кожа върху камък, а 
уличните лампи мъждееха в зеленикава мъглица – цвета 
на скръбен сън. Бученето на водата бе като тътена на 
собствената му кръв и докато подминаваше складовете, 
псетата се разлаяха, едно подир друго, по цялата крайбреж
на улица. Виж ги само: козината им настръхнала, жълтите 
им очи подлютени.

Разбирахме, че се задава, по воя на кучетата.
Ченгетата го наблюдаваха, но от разстояние – двамина 

бяха, водопояха крантите си в едно от мъглеградските 
корита. Тъкмо идваха от местопрестъпление – някой 
наръгал другиго с нож.

– Скиваш ли го? – обади се единият. – Албиноското 
копеле.

– Можеш да си свериш солника по него – отвърна другият.
Албинос, така го наричаха някои, други го знаеха като 

Дългия: шефа на бандата, дето ѝ викаха Контетата на 
Хартнет.
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Свърна от кея и хлътна в Лабиринта, прочутия бохейн
ски квартал, зловеща лутаница от улички, непознаваема 
мрежа. Вписваше се идеално в схемата: елегантно пардесю, 
наметнато небрежно върху бледосив жабарски мохерен 
костюм. Вярно, зъбите му като изпотрошени надгробни 
плочи, но всички носим по някой кръст. Коженият плясък 
по плочките идеше от ръчно изработените му португалски 
ботуши, а отривистата крачка нашепваше за пари.

Каймета, изкарани с пот на челото – какви истории се 
разправяха за Логан Хартнет!

Една по една, с въздишка, уличките зейваха и разтваряха 
влажни, вмирисани пазви, а Логан ги прекосяваше с реши
телна стъпка. В малките часове из Лабиринта бродеха 
всякакви отрепки. Зърваха Логан и свеждаха глава, забож
даха поглед я в обувките, я в бърдучето с вино – човек не 
гледа Дългия в зъркелите, ако може да го избегне. Странно, 
но хем ни беше шубе, хем се гордеехме с него. Държеше 
се на положение, както казваме в Бохейн. Вървеше гордо 
и изправено, не поглеждаше ни наляво, ни надясно, а винаги 
право напред, с изопнати рамене като генерал. Вървеше 
из ориенталската плетеница от ъгли и завои и след него 
се чуваше само пошляпването на португалска кожа по 
камъните.

Да, в Лабиринта Логан се чувстваше у дома си. Не се 
страхуваше от сенките, познаваше всяка фибра на квар
тала, всяка чупка и извивка.

Джени Цинг чакаше под глогината на Деветдесет и 
осми площад.

Логан приближи и стъпките му бяха достатъчни: не 
се наложи Джени да вдига очи, за да разбере кой идва. Но 
той все пак се усмихна – крива, многострадална усмивка, 
сякаш искаше да каже: Няма край, а, Джени? Седна на 
пейката. Захлупи ръката ѝ със своята – тясна, изящна, 
смъртоносна. 

Върху пейката бяха издълбани цели сезони с имена на 
влюбени.
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– Е, малката? – подкани я Логан.
– Копелето, дето го наръгаха в Мъглеград, е от Кюса

ците, от Възвишенията.
– Просел ли си го е, Джен?
– Те, Кюсаците, все си го просят.
Логан едва доловимо сви устни в съгласие.
– Кюсаците открай време са долни копелета, малката.
Джени беше на седемнайсет, но умна като за трима. 

Отваряше си очите на четири писаната, пък и си я би
ваше – джинси с ниска талия, обувки на платформа, коса 
на кичури, вдигната на висока опашка. Извади пурета от 
джобчето над сифоните си.

– Имам си достатъчно шибани проблеми от другата 
страна на моста, господин Х. 

– Зная.
– Мен ако питаш, рано или късно ще хукнат да си от

мъщават, сещ’се? А на Мъглеград само т’ва му липсва, да 
ни се изсипе банда чекиджии от Възвишенията.

– Само се бият в гърдите, Джени.
– Абе, на мен ми се чини, че тоя път няма само да се бият 

в гърдите, Х. Разправят, че са привлекли три панелки на 
своя страна. Иначе речено, три панелки шамандури, дето 
си търсят белята, сещ’се?

– Така си е, Джени.
В Бохейн, по стара добросъседска традиция, клановете 

от Северните Възвишения бяха на нож с клановете от 
Лабиринта. Логан дърпаше конците в Лабиринта, беше 
кореняк до мозъка на костите и тази година неговата 
хватка беше найбезмилостна. Но ето че Кюсаците на
бираха сили и дързост по Възвишенията. 

– Как мислиш да действаме, Логан?
Пресметлива беше тази Джени. В кръвта ѝ беше – се

мейство Цинг бяха стара мъглеградска порода. А Мъгле
град – калтаци, трева, бардаци, долни кръчми, наркомански 
свърталища, пушални и китайски ресторанти. Мъглеград 
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беше от другата страна на пешеходния мост и бизнесът 
се държеше от Хартнет. Обаче и Кюсаците точеха лиги.

– Предлагам да ги попритиснем, Джени, душко.
– Щото и без това ще дотърчат, нали?
– О, няма съмнение. Ще дотичат и още как. Що тогава 

не ги предизвикаме?
Джени се замисли.
– Преди да се спретнат сами да ни нападнат, така ли? 

Да ги жегнем, един вид? К’во толкова скимтите? Око за 
око или беж да си ближете раните, копеленца мръсни, нещо 
такова, а?

Логан се ухили.
– Бива си те, Джени Цинг.
Джени се посмръщи.
– Много си любезен, Х. А на Кюсаците хич не им е рабо

та да ни предизвикват. Не се виждат каква са тъпа сган, 
пък взели да надигат глави и да се тупат в гърдите. Че и 
нахални. Ще пращат дилъри в Мъглеград, моля ти се. Какво 
рязко взеха да вирят нос, ей т’ва е въпросът.

– Накъде биеш, Джени?
– Такова де, да не би да са надушили нещо, а? Да не са 

решили, че бандата вече не ти е на дневен ред?
– Че какво друго да ми е на дневен ред?
Джени обърна студените си фарове към Логан, направо 

ги забоде в неговите.
– Това не е моя работа, господин Хартнет, сър.
Логан се надигна от пейката с усмивка. През цялото 

време ръката на момичето си остана студена въпреки 
дланта му.

– Ще ти се още някой Кюсак да си намери майстора, 
а? – отбеляза момичето. 

Той ѝ хвърли бърз поглед – мълчалив, изразителен.
– Сигурен ли си, Х.? Поредната кървава зима в Бохейн, а?
Логан пусна усмивчица, мрачна и сива.
– К’во пък, тъкмо няма да скучаем.
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Логан Хартнет си знаеше, че трябва да я държи под око. 
В град с подобни самоубийствени наклонности не знаеш 
откъде ще ти забият ножа. Продължи нататък през по
лумрака на Лабиринта. Уличките със старите квартири са 
тесни, стръмни, зле осветени, а и високите скали придават 
допълнително усещане за тежест и задух. Градът ни е 
вдигнат покрай дългата ивица скали, ограждащи река Бо
хейн. Улиците се спускат почти отвесно надолу – черната 
стихия клокочи на дъното на всяка втора пряка, катранена 
като блатните води, дето я подхранват. Няколкостотин 
мили след града реката найпосле изоставя скалите и се 
влива в шушнещия океан. От града океанът не се вижда, 
но понякога усещаме озоновия му дъх, особена парливост 
във въздуха като от ожулено гърло.

Въобще всичко е точно толкова мрачно, колкото може 
да бъде само в Западна Ирландия.

Хартнет, босът на Контетата, сви по една конкретна 
уличка, хвърли бърз поглед през рамо – предпазлив както 
винаги – и хлътна в един конкретен вход. Сложи пръст на 
месинговия звънец, натисна три пъти, почака, после натис
на още два пъти. Забеляза паяк, спуснал се от рамката на 
вратата, проследи премерения му полет, редуван с почивки. 
Не беше ли твърде късно за това приятелче? Вече беше 
октомври, градът съвсем се беше свъсил. Иззад вратата 
настана вълнение, капачето на шпионката се отмести 
и стъклото се изпълни с мънистото на нечия зеница, зе
ницата трепна, бравата изщрака, ключът се превъртя и 
червената метална врата се завъртя, пантите изскърцаха. 
Плачат за капка масълце, помисли си Логан. Вратата разкри 
Томи Кръчмаря – ситен като ряпа, с космати гърди. Томи 
се поклони и изломоти почтителен поздрав.

– Казах си аз, че сте вий, господин Хартнет. То си е 
време, нали.

– Разправят, че навикът е брат на лудостта, Томи.
– Много неща разправят, господин Хартнет.


