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ГЛАВА 1

Една студена ноемвриска вечер, непосредно 
пред полноќ, вртлози магла покриваа делови 
од мрачниот и тесен, заграден со дрвја, селски 
пат во Јужен Велс, недалеку од Бристолскиот 
Канал, каде меланхолично одекнуваше авто-
матската сирена за магла на секои две мину-
ти. Од време на време се слушаше далечен 
лаеж на куче и монотоната песна на некоја 
ноќна птица. Неколкуте куќарки покрај патот, 
кој беше малку поширок од обична линија, беа 
оддалечени околу осумстотини метри една од 
друга. Во еден од неговите најтемни делови 
патот свртуваше и поминуваше покрај огром-
на трикатна куќа која се издигнуваше на крајот 
од простран двор. Токму овде беше затекната 
една кола, со предните тркала заглавена во ен-
декот. После два-три обида да излезе од енде-
кот, возачот најверојатно сфати дека упорноста 
не се исплати и моторот запре. 

Не поминаа повеќе од три минути кога воз-
ачот излезе од возилото и со тресок ја затвори 
вратата зад себе. Беше малку збиен човек, со 
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темно руса коса, на околу триесет и пет години, 
со пријателски изглед, облечен во груб костум 
од твид и темна наметка со шешир на главата. 
Со светилката в рака, тој внимателно зачеко-
ри кон куќата, па застана на половина пат и ја 
набљудуваше елегантната фасада на куќата од 
осумнаесеттиот век. Кога се доближи до бал-
конските врати кои се наоѓаа во предниот дел 
од зданието, куќата изгледаше како да е во 
целосен мрак. Откако се сврте назад кон трев-
никот кој само што го помина, и патеката зад 
него, отиде до балконските врати, го забриша 
стаклото со рака и ѕирна внатре. Не можејќи да 
забележи никакви движења, тропна на стакло-
то. Одговор немаше, па по кратко време пак 
тропна, овој пат многу погласно. Кога сфати 
дека тропањето му е залудно, се обиде да от-
вори. Вратата веднаш се отвори и тој се струпо-
ли во темната соба. 

Во собата тој пак застана како да се обидува-
ше да наслушне звук или движење. „Ало?“, под-
викна. „Има некој?“ Со електричната светилка 
в раце прошара низ собата која изгледаше како 
солидно наместена домашна библиотека. По-
лици со книги се издигаа покрај ѕидовите, а 
во средина на собата, во количка свртена кон 
прозорците, седеше привлечен млад човек во 
своите триесетти, со мало ќебе врз себе. Изгле-
даше како да заспал во количката. „Ах, здраво“, 
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рече натрапникот. „Не сакав да ве исплашам. 
Извинете. Маглава. Излетав со кола од патот 
во ендек и немам поим каде се наоѓам. Леле, 
ја оставив и вратата отворена. Се извинувам“. 
Продолжи да се извинува и додека се вртеше 
кон вратите да ги затвори, ги намести и завеси-
те. „Изгледа сум заскитал од автопатот некаде“, 
објаснуваше. „Возам по овие свиоци речиси 
час па и повеќе“. 

Никаков одговор. „Спиете?“, праша натрап-
никот и пак го погледна човекот во количка-
та. Сè уште без одговор, му засвети в лице на 
човекот, и се стаписа. Човекот ниту ги отвори 
очите, ниту мрдна. Натрапникот се поднавед-
на, го допре по рамото за да го разбуди, но тој 
се струполи во столот. „Господе Боже“!, извика 
натрапникот држејќи ја светилката. Застана за 
момент како да се чудеше што да прави, потоа 
со светлото засвети околу собата, здогледа пре-
кинувач до една од вратите, отиде и го вклучи. 

Светна ламба на една од масите. Натрапни-
кот ја остави батеријата на масата и со напнат 
поглед вперен во човекот во количката круже-
ше околу него. Забележувајќи уште една врата 
со прекинувач покрај неа, отиде и го вклучи, по 
што светнаа ламби на две мали масички стра-
тешки поставени во собата. Само што зачекори 
кон човекот во количката, нагло запре и тогаш 
за првпат ја забележа жената на триесетина го-
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дини, со темно руса коса, облечена во вечерен 
фустан со исто такво палто, која стоеше на дру-
гиот крај од собата покрај мала вдлабнатина 
во ѕидот наредена со книги. Со раце спуштени 
покрај телото, таа ниту мрдна, ниту прозборе. 
Дури се чинеше како да не сака да дише. Еден 
момент само се гледаа и молчеа и двајцата. 
Потоа човекот прозборе. 

„Тој – тој е мртов !“, изусти. 
„Да“, безизразно му одговори жената. 
„И знаевте?“, праша човекот. 
„Да”.
Внимателно приоѓајќи кон телото во колич-

ката, тој пак рече, „го застрелале. Во глава. Кој 
– ?“ 

Тој застана, а жената полека ја извади раката 
од под наборот на фустанот. Држеше револвер. 
Човекот наеднаш се вџаши. Кога сфати дека не 
му се закануваше нему, ѝ се приближи и поле-
ка ѝ го зеде пиштолот. „Ти го уби?“, ја праша. 

„Да“, одговори таа по мала пауза. 
Човекот се оддалечи од неа, и го остави пиш-

толот на маса покрај количката. Стоеше така 
неколку моменти и гледаше во мртвото тело, 
па разгледа наоколу со страв. 

„Ене го телефонот“, рече жената и покажа 
кон работната маса. 

„Телефон?“, промрморе човекот. Звучеше 
збунет. 
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„Ако сакаш да се јавиш во полиција“, про-
должи жената, на истиот расеан, безизразен 
начин. 

Туѓинецот зјапаше во неа како да не ја раз-
бираше. „ Неколку минути помалку или повеќе 
не прават разлика“, рече тој. „Секако малку и 
ќе се намачат дури стигнат овде по оваа магла. 
Сакам да знам што се случи овде “ –застана и 
погледна во телото. „Кој е тој?“ 

„Маж ми“, одговори жената. Замолче за мо-
мент, па продолжи, „се вика Ричард Ворик. Јас 
сум Лора Ворик“. 

Тој ја гледаше. „Аха“, промрмори по извесно 
време. „ Зошто - не седнеш?“

Лора Ворик полека и зашеметено се при-
движи кон каучот. Со поглед низ собата, чове-
кот ја праша, „Сакаш– нешто за пиење – нешто 
друго?“ Сигурно мора да било шок“. 

„Тоа што го убив маж ми?“, рече со суво иро-
ничен тон. 

Како малку поуспокоен, човекот се обиде да 
ѝ го одгатне изразот. „Па да, барем така мис-
лам. Или тоа беше некоја забавна игра ?“

„Беше, забавна игра“, одговори Лора Ворик 
загадочно и седна на каучот. Човекот зачуде-
но се намурти, изгледаше вчудовиден. „Може 
сега тој пијалак?“, продолжи жената. 

Човекот ја симна капата, ја фрли на стол и 
наполни бренди од бокалот на масичето близу 
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количката и ѝ ја подаде чашата. Таа се напи и 
по кратко тој рече, „Ајде да ми кажеш сè што 
се случи“. 

Лора Ворик го погледна. „Нели е подобро да 
се јавиш во полиција?“, рече. 

„Сè во свое време. Што има лошо во тоа да 
си помуабетиме ние прво?“ Toj ги извади рака-
виците, ги стутка во џебот од капутот и почна 
да го откопчува палтото. 

Смиреноста на Лора Ворик започна полека 
да се губи. „Не – “ почна. Замолче па праша, 

„Кој си ти?“ Како дојде до овде вечерва? Без да 
му дозволи да одговори, продолжи, сега речи-
си викаше, „Добога, кажи ми кој си“! 
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ГЛАВА 2

„Секако“, одговори тој. Со рака си ја поднаме-
сти косата, погледна низ собата како да се чу-
деше од каде или како да почне, и продолжи, 

„Се викам Мајкл Старкведер. Знам дека е чуд-
но името“. Дури и ѝ го спелува. Инженер сум. 
Работам за Англо–Иранец, и во земјава сум на 
одмор од работа во Персискиот залив“. Мол-
кна, за кратко изгледаше како да се присетува 
на Средниот исток, или пак се чудеше колку 
детали да открие, на крајот ги собра рамената. 

„Овде во Велс сум само два дена, барам стари 
знаменитости. Семејството на мајка ми е од 
овие краишта, па си мислев би можел да купам 
мала куќа“. 

Се насмевна и одмавна со глава. „Последни-
те два часа – всушност веќе три, си мислам дека 
безнадежно заскитав. Возев наоколу по криви-
ните во Јужен Велс, и дојдов до ендек! Насека-
де густа магла. Наидов на порта, се довлечкав 
до куќава со надеж дека ќе најдам телефон или 
пак ако имам среќа да ја преспијам ноќта. Се 
обидов да ја отворам балконската врата, беше 
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отклучена, па влегов. А кога влегов го најдов – “, 
покажа кон стутканото тело во количката.

Лора Ворик го погледна со монотони очи. 
„Прво чукна на прозорецот – неколку пати“, 
промрморе.

„Да, тропнав. Никој не одговори“.
Лора зеде здив. „Не, јас не одговорив“. Гла-

сот веќе ѝ беше шепот. 
Старкведер ја погледна, како да се обиду-

ваше да ја сфати. Се придвижи кон телото во 
количката и се сврте кон жената на каучот. Да 
ја поттикне да зборува пак, тој повтори, „и ти 
велам, ја свртев кваката, вратата не беше за-
клучена и си влегов“. Лора зјапаше во чашата 
бренди. Прозборе, како да цитираше. „Се от-
вора вратата и неочекуваниот гост влегува“. Се 
растрепери. „Таа поговорка секогаш ме плаше-
ше кога бев дете. „ Неочекуваниот гост”. 

Замавна со главата назад и се загледа во 
нејзиниот неочекуван гостин, и длабоко издив-
на, „Ах зошто не се јавиш во полиција веќе ед-
наш и да завршиш со тоа?“ 

Старкведер отиде до телото во столот. „Уште 
не“, рече. „За некоја минута, можеби. Ќе ми ка-
жеш ли зошто го уби?“ 

Ироничната нијанса во гласот на Лора се 
врати во одговорот. „Па можам да ти дадам 
здрави причини. Едно е што пиеше. Претера-
но. Друго, беше суров. Незамисливо суров. Го 
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мразам со години“. На остриот поглед што ѝ 
го даде Старкведер за кажаното, таа налутено 
продолжи, „а што очекуваш да кажам?“ 

„Го мразиш со години?“ Старкведер пром-
рмори како да си зборуваше себеси. Замисле-
но погледна кон телото. „Ама – нешто посебно 
– се случило вечерва, нели?“, праша. 

„Точно,“ одговори Лора отсечно. „Нешто по-
себно навистина се случи вечерва. И така – го 
зедов пиштолот од масата каде стоеше покрај 
него, и – и го застрелав. Многу едноставно“. Со 
иритирачки поглед кон Старкведер таа продол-
жи, „а која корист да зборуваме сега за тоа? На 
крај пак ќе мораш ја викнеш полицијата. Нема 
да се извлечам. “Гласот ѝ се намали додека по-
вторуваше, „без излез!“ 

Старкведер ја погледна од другиот крај на 
собата. „Не е баш толку просто како што си 
мислиш“, коментираше тој. 

„Зошто не е едноставно?“, праша Лора. Гла-
сот ѝ беше уморен. 

Приоѓајќи ѝ Старкведер зборуваше бавно и 
одмерено. „Не е толку лесно да се направи тоа 
што ме тераш“, рече. „Ти си жена. Доста при-
влечна жена. “

Лора остро го погледна. „А каква врска има 
тоа?“, праша. 

„Теоретски, сигурно не. Но, практично, да, “, 
одговори тој со разведрен глас. Го зеде палтото 


