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Оваа книга е посветена на наредник Гери Арај и 
поручник Тим МекГро кои ми го спасија животот ноќ-
та на 24 август, 1987 година. 

Вие сте вистинските херои.
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Глава 1

Кафето беше хероинот на Теса Новак. А во мо-
ментов копнееше по него со очај на уличен наркоман. 
Она што сакаше да се напие – она што ѝ беше потребно 
– беше тројно гранде ванила безмасно лате од органски 
мексикански зрна кафе одгледани под сенка. А она 
што ќе го добиеше беше токсичнo, исплакнато „кафе“ 
од бензинска.

Така ти треба кога губиш ориентација за време, 
девојко.

Последното пристојно кафуле имаше затворено 
пред петнаесет минути, додека таа седеше на бирото 
и читаше документи.

Довозе до силно осветлениот паркинг на бензин-
ската станица, закочи нагло за да ги пропушти двај-
цата скејтбордери кои како да не беа свесни ни за 
опасностите од сообраќајот ни од гравитацијата и 
се паркираше до еден џип од кој трештеше Еминем. 
Потоа ја грабна чантата и излезе од колата во смрдеата 
од издувни гасови и нафта.

Иако беше октомври, воздухот сè уште беше топол 
– едно од оние чудни индијански лета во Колорадо 
што се влечкаа до бескрај. Иако најголем дел од неј-
зините пријатели во весникот беа среќни поради топ-
лото, сончево време, Теса посакуваше зимата да по-
брза и да почне да снежи. Таа го обожаваше студот, 
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го обожаваше свежиот мирис на новата снежна топка, 
обожаваше како пејзажот прекуноќ се претвораше од 
валкан, сив град во свет на чиста, светкава белина.

Таа имаше израснато на југ и својот прв снешко 
го направи пред само три години кога се пресели во 
Денвер на дваесет и петгодишна возраст. Иако тоа беше 
најмалото нешто што беше погрешно во нејзиното 
детство, некако ѝ стана симбол за сè останато. Првата 
снежна бура во годината ѝ стана ритуал на Теса, го-
дишна прослава за нејзиното бегство.

Оваа година, снегот доцнеше.
Побрза преку паркингот и влезе низ стаклените 

врати. Мирисот на градот го заменија мирисите од 
бајати хот-дози, индустриски средства за чистење – и 
кафе. Сечејќи низ краткиот ред пред касата, го надушка 
кафето до задниот пулт каде што најде стаклен бокал 
до половина полн со нешто што многу потсетуваше на 
моторно масло.

Застана и се загледа во него додека умот ѝ воју-
ваше со барањата на нејзината душа. Погледна кон 
продавачот, еден постар маж со кратка сива коса и ши-
рок нос. „Колку е старо кафево?“

„Од кај да знам?“ Ги искуца цигарите на жената, 
без да го крене погледот.

„Ох, па што знам“. Теса го крена бокалот, ја ми-
рисна течноста и со сладок глас рече: „Можеби треба 
да знаете зашто работите овде или нешто“.

„Беше овде кога дојдов на смена пред два часа“.
Што значи дека можеби стоело на пултот уште од 

времето кога Исус бил дете.
Ама дозата си е доза.
Помирена со судбината, истури од црната течност 

во голема чаша од стиропор, потоа зеде четири па-
кетчиња со крем за кафе со вкус на карамела и ги ис-
тури едно по едно, туфкајќи се што не погледна во ча-
совникот дваесет минути порано.

Повторно работеше до доцна, повеќе затоа што 
немаше што попаметно да прави одошто затоа што 
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навистина мораше. Статијата за утрешното издание – 
кратко продолжение за полицаецот од станицата 321 
кој беше убиен кога одговорил на повик за семејно 
насилство – ја испрати пред неколку часа. Го имаше 
искористено фактот што немаше љубовен живот за да 
ја помине таа вторнична ноќ во читање на документите 
што ги побара од канцеларијата за договори од поли-
циската станица. Знаеше дека бара на слепо, ама така 
започнуваа многу од најдобрите истражувачки при-
казни – со новинар што го превртува секое камче за да 
види што ќе најде скриено под него.

И што најде таа досега? Ниту едно единствено 
црвче.

Немаше лукративни договори склучени со родни-
ните. Ниту покривање на трошоците. Ниту префрлање 
пари во компании што не постојат.

Шефот Ирвинг строго и ефикасно раководеше со 
тимот – не совршено, ама добро.

Теса си велеше дека треба да е задоволна. Сепак, 
не ѝ беше поентата да ја зезне полициската станица 
Денвер. Ако полицајците не беа криминалци, тоа беше 
добра работа. За жал, „Ништо лошо не се случува“ не 
го бива за наслов со големи букви.

Теса се пресели во Колорадо од Савана за да 
биде дел од елитниот истражувачки тим на Денвер 
Индипендент – И-Тимот – како полициски новинар. 
Релативно неискусна во новинарството, беше запре-
пастена кога ја доби работата. Работеше многу напорно 
за да му се докаже на Том Трент, изискателниот главен 
уредник на весникот – океј, значи типот знаеше да биде 
страшен кретен – со тоа што работеше прекувремено, 
го жртвуваше сонот и се одрекуваше од секоја шанса 
за романса со цел да го оправда местото во тимот. Но 
помина доста долго време откако за последен пат откри 
нешто што вредеше да се стави во печат. Ѝ требаше 
голема приказна.

Не, ѝ требаше кофеин.
Ја крена чашата до усните, пивна голтка, направи 

гримаса. Имаше далеку полош вкус одошто си 
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замислуваше, но беше силно. Отпи поголема голтка и 
тргна кон касата, среќна што немаше редица.

Штотуку извади неколку долари од чантата кога 
вратата се отвори со тресок и една убава, млада девојка 
со латинско потекло влета внатре, со паника во очите, 
солзи по образите. Босонога, облечена во кратки шор-
цеви и маичка со гол стомак, изгледаше сосема несоод-
ветно облечена за ова време од годината.

„¡Por favor, señor, ayúdeme! Ayúdeme!“ липаше. 
„¡Me van a matar!“

Ве молам, господине! Помогнете ми! Помогнете 
ми! Ќе ме убијат!

Изненадена, Теса се вкопа во место.
Девојката дотрча до касата. „¡Ayúdeme! ¡Llame a 

policia!“
Помогнете ми! Викнете полиција!
Но беше јасно дека продавачот немаше сфатено ни 

збор. Зјапаше во девојката со подотворена уста, смрз-
нат како статуа.

Устата на Теса се поврза со мозокот и брцна во 
чантата по мобилниот. „Quien? Quien te va a matar?“

Кој ќе те убие?
Девојката погледна во Теса со молбен поглед, 

додека целото тело ѝ се тресеше, а потоа погледна 
преку рамо. „¡Madre de…!“

Мајко Бо...!
Заврши за секунда што се чинеше дека трае вечно.
Сјајна, црна кола; едниот затемнет прозорец се 

спушти. Преплашен врисок на девојката. Експлозија 
од куршуми и распарчено стакло. Чкрипење на гуми. 
Мирис на изгорена гума.

Теса се најде на подот, легната на стомак, а бр-
зото топотење на пулсот во ушите ја надгласуваше 
тишината. Пред неа, девојката лежеше безживотно во 
вирче од крв и кафе, очите отворени и празни додека 
солзи сè уште ѝ се тркалаа по образите.
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*  *  *

„Го видовте ли оружјето?“
Теса веќе двапати ја повтори изјавата. Полицаецот, 

млад детектив по име Петерсон што го имаше видено 
еднаш или двапати претходно, само ги прегледуваше 
белешките, сакајќи да биде темелен. Ја однесоа на 
другата страна од продавницата додека местото беше 
фотографирано, а телото на девојката означено и ста-
вено во кеса. Медицинските лица го ставија телото во 
амбулантното возило за да биде пренесено до специја-
листот по судска медицина. Другото амбулантно во-
зило веќе го однесе продавачот во болница поради 
сомневање за срцев удар.

Надвор, светлата од десетина полициски автомо-
били светеа црвено и сино. Униформирани полицајци 
ги држеа љубопитните подалеку. Други ги испрашуваа 
минувачите или ја чешлаа продавницата и паркингот 
по докази. Низ годините, Теса имаше присуствувано 
на стотина места на злосторства, но овој пат ѝ беше 
првпат да го види од перспектива на жртва. Некако не 
ѝ беше реално.

„Д-да, господине, на кратко“. Зошто ѝ беше толку 
тешко да размислува?

Го повлече ќебето што застапникот за жртвите ѝ го 
имаше дадено поцврсто околу рамената, во обид да го 
сопре тресењето, принудувајќи се да се сконцентрира. 
„Многу брзо дојдоа пукотниците“.

„Ама не успеавте да го видите тој што пукаше. 
Така?“

„Само му ја видов раката. Носеше црни ракавици 
и црна кожна јакна“.

„Не ја забележавте марката на колата или регистар-
ските таблички“.

„Н-не, господине. Видов сјајна црна кола и то-
гаш...“ Почувствува дека е на раб да заплаче, па тешко 
подголтна. „И тогаш почнаа да пукаат“.

Сјајна, црна кола. Сребрени бандажи. Вртење.
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„Бандажите“. Прозборе без да биде свесна за тоа. 

„Имаа одделно делче во центарот, изрецкано како мо-
торна пила. Се вртеше само од себе – или барем така 
ми личеше“.

„Значи возачот имал јаки бандажи. Тоа би можело 
да ни помогне. Дали видовте некаков амблем на нив – 
некаков симбол?“

Се обиде да се сети. „Не, господине. Жал ми е“.
„Морам да Ви признаам дека ми се допаѓа Вашиот 

акцент. Од каде сте?“
Беше збунета од тривијалното прашање, па ѝ тре-

баше секунда за да одговори. „Џорџија“.
Тогаш го виде.
Стоеше пред полициската трака, токму на почето-

кот на паркингот, делумно на светлина, делумно во 
темница. Косата му беше темна и врзана во опавче, а 
вилицата му беше затемнета од неколкудневната бра-
дичка. Висок најмалку 180 сантиметри, во избледени 
фармерки – и црна, кожна јакна. И ја гледаше.

Теса му го пресретна погледот и почувствува како 
ѝ прескокнува срцето. „Ене човек...!“

Но тој веќе исчезна.
„Онде имаше човек – човек во црна, кожна јакна“.
Детективот Петерсон погледна преку рамо во на-

соката што таа ја покажуваше и се намурти. „Кого да 
повикам да Ве земе, госпоѓице Новак?“

„Зарем нема да го испрашате?“ Погледот на Теса 
ја пребаруваше темницата.

„Ќе му кажам на некој од полицајците да разгледа. 
Во моментов, треба да Ве вратам безбедно дома. Имате 
ли некој член од семејството кому можам да се јавам?“

„Не, немам“. Дури и да беше на смртна постела и 
мајка ѝ да живееше во близина, Теса немаше да ѝ се 
јави. Немаше прозборено со неа десет години. „Ќе си 
отидам сама. Колата ми е онде“.

Детективот Петерсон ја погледна со сериозните, 
кафени очи. „Извинете, ама не можам да Ви дозволам 
да возите. Да се јавам некому – на пријател или колега?“
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И тогаш сфати дека тој имаше право. Таа не сме-

еше да биде зад воланот. Колената ѝ се тресеа. И одед-
наш посака да зборува со Кара. „Јас ќе се јавам“.

Кара МекМилан беше поранешен член на И-Тимот 
и можеби најдобриот новинар што Теса го познаваше, а 
и една од нејзините најблиски пријателки. Кара имаше 
објавено една од најголемите приказни во Денвер – и 
за влакно ќе ја убиеја поради тоа. Ако некој можеше 
да разбере како се чувствуваше Теса во моментов, тоа 
беше Кара.

Теса буричкаше по мобилниот, го побара нејзиното 
име во именикот и го стисна копчето за да ѝ се јави. Не 
ѝ одговори Кара, туку Рис, сенаторот и сопруг на Кара.

„Кара ги заспива Конор и Кејтлин“, рече. „Да ѝ 
кажам да ти се јави подоцна?“

Топлиот звук на неговиот глас некако направи да ѝ 
биде потешко на Теса да остане прибрана. Почувствува 
како солзи ѝ ги печат очите, а гласот ѝ затрепери. 
„И-извини што ти пречам, ама ми треба услуга. Ј-јас 
си купував кафе и една кола помина и... Ја застрелаа, 
Рис. Мртва е“.

„Кој е мртов? Теса, добро ли си? Каде си? Има ли 
полиција таму?“

„Д-добро сум... само потресена“. Се натера да се 
сконцентрира. „Јас сум на бензинската кај Колфакс и 
Јорк. И, да, полицијата е овде“.

„Најди вооружен полицаец и биди блиску до него. 
Веднаш доаѓам“.

*  *  *

Џулијан Дарканџело ја гледаше убавата русокоса 
девојка како се качува во џипот на мажот што дојде 
да ја земе – веројатно нејзиниот сопруг или љубовник 
со кого живее. Нејзиното младолико лице одразуваше 
шокираност и ужас, реакции на здрав ум кон заебаната 
реалност позната како убиство.

Колку долго беше поминато откако Џулијан за 
последен пат ги почувствува тие емоции?
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Не се ни потруди да се сети.
Го гледаше џипот како врти и се упатува кон Кол-

факс, ја запамети регистарската табличка од навика, 
внимавајќи да остане во сенка. Немаше намера таа да 
го здогледа и се замисли во врска со изразот на нејзи-
ното лице. Изгледаше како да го препозна, но тоа беше 
невозможно. Тој беше во Денвер само неколку месеци 
и го поминуваше своето време на места каде што ни-
една жена не би избрала да оди. Освен тоа, знаеше со 
сигурност дека ја немаше видено претходно. Со дол-
гата, виткана руса коса и големите очи, таа не беше 
жена што се заборава лесно.

Ни убиецот не би ја заборавил и можеби би се вра-
тил за да ја доврши работата. Буриен мразеше кога 
работата беше лошо сработена. Не би сакал да има 
сведок, особено не сведок што можеби разговарал со 
жртвата. Џулијан немаше да се изненади ако пукачот го 
најдат мртов во некоја уличка за некој ден, изрешетен 
со куршуми од сопственото оружје. Буриен имаше 
лош нарав, дури и за еден стар руски мафијаш.

Џулијан го бркаше Буриен толку долго што личеше 
како цел живот. Имаше започнато да ги следи Буриен и 
неговите партнери – Рафаел Клементе Гарсија и Џарет 
Пемброук – кон крајот на деведесеттите, за најпосле да 
се инфилтрира во операцијата на Гарсија. Ги испрати 
Гарсија и Пемброук во затвор и го нарече правда мо-
ментот кога тие умреа зад решетки, Гарсија зашто се 
самоубил, а Пемброук зашто бил претепан до смрт од 
друг затвореник кому не му се допаѓал неговиот избор 
на кариера. Ама Буриен му се лизна низ прсти.

Џулијан имаше преземено целосна одговорност. 
Дозволи работата да му влезе под кожа, а неговиот 
пропуст во расудувањето скапо го плати - пропадна не-
говата врска со Марго, двајца добри агенти беа мртви, 
а Буриен ја доби шансата да му избега. Џулијан даде 
оставка следниот ден, но никогаш не престана да го 
бара Буриен.

Кога Ед Дајсон се јави од седиштето во ДиСи и 
го замоли да се врати за да му помогне да го истераат 
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Буриен од скривалиштето, тој се согласи, иако тоа 
значеше дека ќе мора повторно да работи со Марго, 
која беше задолжена за компјутерските операции. Да 
го ослободи светот од Буриен вредеше повеќе од каква 
и да беше цената што ќе треба да ја плати во својот 
приватен живот. Веќе четири месеци работеше како 
врска на ФБИ со Единицата за борба против трговија 
со дрога, проституција, порнографија и коцкање при 
полициската станица Денвер. Не беше како кога беше 
таен агент на што беше свикнал, но позицијата му 
дозволуваше да работи независно, да ги користи поли-
циските ресурси кога му беа потребни и да поминува 
голем дел од времето по улиците, душкајќи ја трагата 
на Буриен.

А Џулијан беше блиску, многу блиску. Го чувству-
ваше тоа.

Една недела го набљудуваше станот во подрумот, 
знаејќи дека тоа беше едно од живеалиштата на Бу-
риен. Имаше одлучено да не дејствува во моментов, 
зашто беше сигурен дека ќе го исплаши Буриен и дека 
ќе го натера да се скрие уште подлабоко во подземјето. 
Никогаш не замислуваше дека една од девојките би 
избегала. Тие никогаш не бегаа. Премногу беа испла-
шени, премногу издрогирани, премногу скршени за да 
бегаат.

Проклетство!
Полицаецот во цивилка кој го набљудуваше мес-

тото вечерва тврдеше дека не знаел дека девојката кид-
нала сè додека луѓето на Буриен не скокнале во кола за 
да ја следат. Го пријавил случајот, несигурен како да 
интервенира и дали неговите наредби му дозволувале 
да интервенира. Џулијан беше на другиот крај од гра-
дот и го слушна повикот преку полициското радио. 
Кога пристигна на местото, девојката веќе беше мртва.

Сега Буриен беше одговорен за уште едно убист-
во, а тежината падна врз рамениците на Џулијан. Се 
имаше навикнато на таквата тежина, на товарот дека 
му имаше овозможено на убиецот да продолжи да уби-
ва. И двајцата ќе платеа – Џулијан со тоа што ќе си ја 
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носи тежината до крајот на животот, а Буриен кога ќе 
заврши зад решетки или кога некој ќе му стави куршум 
во глава.

Џулијан гледаше како исчезнуваат задните фаро-
ви на џипот, надевајќи се дека мажот што го вози 
имаше мозок да ја заштити жената покрај себе, а по-
тоа погледна во рачниот часовник. Прво, ќе оди со 
тимот до станот за да соберат какви било докази што 
ги оставиле зад себе. Потоа ќе се упати во станицата и 
ќе се погрижи имињата на сведоците да не се во поли-
цискиот извештај од каде Буриен лесно би ги нашол. 
Се сврте и тргна по темната уличка, со сликата од 
запрепастеното лице на убавата русокоса врежана во 
мислите.

* * *

„Камо да не се вкочанев!“ Теса ги избриша солзите 
од очите. Мразеше да плаче пред други луѓе, макар и 
пријатели. „Камо веднаш да свртев во полиција или да 
ја повлечев на страна!“

Веќе се имаше истуширано за да ја измие крвта на 
девојката од себе и носеше една од ноќниците на Кара 
и наметка додека нејзините алишта се переа.

„Не е твоја вина“. Кара седеше до неа во тренерки 
и тексас-кошула која очигледно му припаѓаше на Рис, 
долгата коса собрана во плетенка. Изгледаше изнена-
дувачки смирено за мајка на две деца. „Немало што 
да сториш во тие неколку секунди што ќе направело 
некаква разлика“.

„Испиј го ова“. Рис ѝ тутна чаша во рацете. „Кара 
е во право. Немало шанси полицијата да стигне на 
време, а полиците со чипсови немало да ги спречат 
автоматските пушки. Чиста среќа е што и ти не си за-
гинала“.

Теса се обидуваше да не мисли на тоа. Знаеше дека 
избега за влакно. Стоеше на еден метар од девојката 
кога почна пукањето. „Изгледа сум имала среќа што 
типот знае да нишани“.

Јас имав среќа. Ама не и таа.
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Отпи голема голтка од што и да беше тоа што Рис 

ѝ го подаде, сфаќајќи дека е скоч дури откако го по-
чувствува горењето. Се закашла, а потоа отпи уште 
една голтка.

„Ох, Тес, многу ми е жал!“ Кара утешително ја 
погали по рамото. „И престани да се правиш цврста. 
Штотуку преживеа кошмар. Никој не може да биде 
океј откако бил сведок на убиство“.

Нејзиното сочувство ја пресече Теса и ослободи 
нови солзи. „Дали ти вака се лигавеше откако копилето 
во фабриката за цемент се обиде да те убие?“

„Имав кошмари со месеци и многу плачев. Прашај 
го него“.

Рис кимна со сериозен израз на лицето. „Да не те 
потресе сево ова треба да си некој чудак“.

Теса се насмеа. „Е па, добро е да се знае дека не 
сум чудна“.

„Не знаев дека знаеш шпански“. Рис ѝ тури уште 
од скочот. „Си учела на факултет?“

Теса затресе со главата, прозборувајќи без да 
размисли. „Го научив додека растев“.

„Во Џорџија?“ Кара изгледаше изненадено.
Но Теса не порасна во Џорџија. Никогаш им не-

маше кажано на пријателите каде беше родена или на 
кој начин дошла на светов. Тој живот беше зад неа.

Ја смени темата. „Видов еден човек по пукањето. 
Ме гледаше додека разговарав со полицајците. Имаше 
црна кожна јакна исто како убиецот. Кога го забележав, 
се изгуби. Му кажав на полицаецот, ама тој не ми 
личеше заинтересиран. Некој треба да го најде“.

„Сигурен сум дека полицијата знае што прави“. 
Рис седна на отоманот пред неа и ја стави раката на 
нејзиното колено. „Најдобро да им го оставиш тоа 
нив“.

И Теса и Кара зјапнаа во него.
Тој стана и си помина со раката низ русата коса. 

„Ох, чекај малку. Да бе. Ти си новинар, а тоа значи 
дека треба да се обидуваш да ловиш убијци, така?“
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„Рис!“ Кара се намурти.
Ама Теса мораше да објасни. „Девојката беше мла-

да. Толку млада и исплашена, а тие ја убија, едноставно 
ја застрелаа. Видов како се случи. Ја гледав како умира. 
Ме молеше да ѝ помогнам, а наместо да ѝ помогнам, ја 
гледав како умира. Морам да направам нешто“.

Рис ги прекрсти рацете преку гради, изгледајќи 
строго и сенаторски. „Е нема вечерва. Испиј го скочот 
и после право во кревет“.

„Фала. Најдобри сте, вие двајца“.
Се слушна плач од горе.
„Кејтлин! Се обидувам да ја одвикнам од цицање“. 

Кара одмавна со главата, а потоа го погледна Рис. „Ќе 
ја провериш ли, миличок? Ако ме види мене, само 
ќе...“

„...посака цицка. И јас го имам истиот проблем“. 
Рис палаво ѝ намигна на сопругата, со насмевка на 
лицето, а потоа се качи горе.

И Теса несвесно се насмевна. „Среќлија си, Кара“.
Кара ја стисна за рака смирувачки. „И ти ќе најдеш 

љубов еден ден, Тес. Ајде сега да те сместиме“.
Теса наскоро се најде легната меѓу меки чаршави 

што мирисаа на омекнувач, а вознемиреноста што ја 
чувствуваше беше истерана од сапунот, скочот и при-
јателството. Имаше нешто утешително во домовите 
со мајка, татко и мали деца. Не знаеше што беше тоа 
точно, но ѝ се допаѓаше, можеби зашто никогаш го 
немала.

И ти ќе најдеш љубов еден ден, Тес.
Колку се надеваше дека ќе биде така. Копнееше да 

го има она што го имаше Кара – кариера, деца, среќен 
брак, маж што ја обожава. Сепак, не сакаше премногу 
да се надева. Жените во нејзиното семејство никогаш 
немале голема среќа со мажите. Додека тонеше во 
сон, она што ѝ го исполнуваше умот не беа мислите за 
идеалниот маж, туку сликата од мажот во црна кожна 
јакна.


