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На жена ми Каролин
и нашите две наследнички – 

Жулиет и Ева.
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Във вече публикуваните книги 
(„Пациент 488“ и „Заговорът“)

В „Пациент 488“ полицейският инспектор Сара Герин-
ген разследва тайнствената смърт на пациент на психиа-
трична болница „Гаустад“ в Осло. Преминавайки през много 
перипетии, тя се запознава с френския журналист Кристо-
фър Кларънс и му помага да спаси живота на малкия Симон, 
когото Кристофър наскоро е осиновил. Подложени на тежки 
изпитания, Сара и Кристофър се влюбват. За Сара това е 
напълно неочаквано. Измъчвана от необяснимо чувство за 
вина от край време, тя не е вярвала, че ѝ е отредено някога 
да бъде щастлива.

Събитията, разказани в „Заговорът“, се случват година 
след онези от „Пациент 488“. Двойката е заживяла заедно, 
а Сара най-после е намерила известно успокоение в компа-
нията на Кристофър и Симон. Тогава тя е повикана на едно 
необичайно местопрестъпление. Поверяват ѝ разследване-
то на убийството на министър-председателката на Нор-
вегия. Геринген разобличава хилядолетен заговор и разкрива 
как някои мъже са успели да отнемат властта от жените 
през различни епохи. За съжаление в бъркотията около раз-
връзката на разследването ѝ във Ватикана, тя е обвинена, 
че е убила папата. Попаднала в затвора, Сара така се затва-
ря в себе си, че даже отблъсква Кристофър, защото не иска 
той да я чака и така да съсипе живота си.

Интригата в „Дяволският остров“ започва година след 
нейното задържане...
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Сара отвори очи и впери поглед в тавана на килията си. 
Откъде идваше шумът, който я беше събудил? Със замаяно 
от анксиолитиците съзнание, тя се изправи тромаво на ку-
шетката и се огледа наоколо.

През пролуката под блиндираната врата се процеждаше 
слаба светлина от неоновото осветление в коридора, а бу-
дилникът ѝ сочеше със същите бледи отблясъци 5:35 часа су-
тринта. Приглушеното бръмчене на вентилаторите се но-
сеше отдалеч, някой се прокашля, изхабената пружина на не-
чие легло изскърца. А отвън идваше глухият стон на вятъра, 
стържещ по бодливата тел на оградата. Нищо необичайно.

Настъпващият ден несъмнено щеше да е специален за 
нея. Но нямаше причина затворът или останалите триста 
лишени от свобода да променят своите привички.

Сара притаи дъх. Изостреният ѝ слух беше засякъл осо-
бени звуци, нарушаващи монотонния фон на затвора. Без-
разборни, едва доловими, те все пак бяха достатъчно пока-
зателни, защото тя разбра откъде идват: помещението на 
надзирателките. Жужащи, нервни гласове.

Сара отметна завивките и стъпи с пети върху ледения 
под. Заобиколи тоалетната чиния, откъдето се носеше 
остра миризма на урина, придвижи се, опипвайки мивката, 
и се спря пред тежката врата, с очи на нивото на прозорче-
то. Нервният шепот сега се долавяше по-ясно. 

Сара долепи ухо до хладния метал на вратата – вече беше 
сигурна, че някой се приближаваше. Връзката ключове, ока-
чена на нечий колан, дрънкаше ритмично, което показваше, 
че той крачи енергично. И даже бърза.
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Неочаквано в килията прокънтяха две почуквания, спо-
ред правилника. Последвани от прещракването на ключал-
ката и скърцането на пантите. Вратата се отвори и на 
прага се очерта едрият силует на главната надзирателка.

– Сара Геринген, облечи се.
В килията, заедно със заповедта, която я блъсна в лице-

то, нахлу и белезникавата светлина от коридора. 
– Защо? – отвърна Сара, като гледаше жената право в 

очите. – Освобождаването ми е предвидено за осем часа су-
тринта. А още няма и шест.

Опънала униформата, която не ѝ беше по мярка, надзира-
телката почеса двойната си брадичка, сякаш беше ухапана 
от насекомо. 

– Имаш посещение.
– Кой е дошъл?
– Не знам, а и не ми е работа да отговарям на въпросите ти.
Сара стрелна събеседничката си с поглед така, както по-

стъпваше навремето при разпита на заподозрян. В припря-
ността, властническото поведение и нервните жестове 
на надзирателката прозираше чувството на неудобство.

Жената беше смутена. Може би защото не одобряваше 
заповедта, която ѝ бяха наредили да изпълни. Или пък се 
страхуваше да разкрие пред Сара самоличността на посе-
тителя.

Двете жени минаха край блиндираните врати, зад които 
спяха черните души на другите затворници. От килиите 
им се носеше дъх на белина, която не смогваше да заличи на-
пълно миризмата на потни тела.

– По-бързо!
Това нарушаване на програмата объркваше замисления 

от Сара план за този неповторим ден на нейното освобож-
даване. Още с първата ѝ крачка извън стените на центъ-
ра за лишаване от свобода в Осло журналистите щяха да я 
връхлетят. „Удовлетворена ли сте след оправдаването ви 
по делото за Ватикана, или сте разгневена след годината, 
прекарана зад решетките?“, „Какво смятате да предприе-
мете сега?“ Тя щеше да запази мълчание, неспособна да от-
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говори. Сигурно сред тълпата от любопитни щеше да забе-
лежи Кристофър, който нямаше да устои на изкушението 
да я приближи. Майка ѝ и сестра ѝ щяха да поискат да я пре-
гърнат, а баща ѝ щеше да остане както винаги настрани. 
А след като се прибереше в бащиния си дом, тя щеше да им 
каже онова, което искаха да чуят: „Радвам се, че най-после 
съм свободна“.

– Къде отиваме всъщност? – попита Сара. 
– В кабинета на директора.
– Той ли поиска да ме види?
– Той самият ще ти каже.
Надзирателката вече чукаше на вратата.
– Влезте! – гласът беше напрегнат.
Сара пое дълбоко въздух и провери дали краката я държат. 

Веднага разпозна директора на администрацията на затво-
ра, който се изправи зад бюрото си, за да ѝ подаде ръка, но 
тя се закова на място. В стаята имаше още някой. 

– Не е необходимо да ви представям Стефен Карлстрьом – 
каза дребният човек с очила. 

Мъжът с широки рамене, между четиридесет и пет и 
петдесетгодишен, директор на полицията в Осло, пристъ-
пи към Сара. 

– Аз... щастлив съм да те видя – заговори я Стефен.
За една година Сара беше свалила десет килограма и пре-

дишната ѝ фина фигура сега изглеждаше смущаващо кльощава. 
Косите ѝ вече не бяха вързани на конска опашка, а подстрига-
ни късо и рошави. На този фон изпъкваха сините ѝ очи с леден 
поглед. В какво се беше превърнала страховитата му бойна 
другарка от специалните части? Къде беше сега коравата ин-
спекторка, която беше ръководил почти десет години? 

– Защо си тук? – попита Сара.
– Моля те, седни – подкани я той.
Тези церемонии не допадаха на Сара. Всичко беше прека-

лено бавно, прекалено тържествено, но тя се подчини, за да 
приключат по-бързо.

Стефен започна да говори, все едно че повтаряше послед-
ния заучен урок.
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– За съжаление новината, която ти нося, не е добра.
Сара не трепна.
– Става дума за баща ти – отрони Стефен. – Той ни напусна...
Гласът на Стефен заглъхна, последван от плътна като 

стените на затвора тишина.
Сара не осъзна какво ѝ казват. Новината не се вмества-

ше в програмата за деня, която беше замислила.
– Тази нощ научихме за смъртта му... – допълни Стефен.
Този път думата „смърт“ стигна до нея, но тя пак не из-

пита нищо. Беше израснала край един баща, когото никога не 
бе опознала истински. Докато той още работеше и те със 
сестра ѝ бяха две малки момичета, военните му репорта-
жи го изпращаха накрай света. Когато се прибираше у дома, 
той почти не говореше и не се включваше в живота на се-
мейството. След като излезе в пенсия, кротуваше и винаги 
странеше от всички. Едно приживе отсъстващо създание. 
В духовен смисъл смъртта му не представляваше истинско 
събитие. Но дълбоко в сърцето си Сара все пак усети, че е 
наранена, и гърлото ѝ се сви.

– А защо ти идваш да ми го съобщиш?
Стефен преплете пръстите на ръцете си и тежко въз-

дъхна.
– Защото е бил убит.
През мозъка на Сара премина електрически заряд, а тяло-

то ѝ се изпълни с адреналин. Изведнъж ѝ се стори, че се буди 
от дълъг сън. 

– Убит? Баща ми?
Стефен поклати глава.
– Сара, много съжалявам, аз...
– В това няма логика. Абсолютно никаква!
Директорът на полицията прокара ръка по оплешивяла-

та си глава. 
– Знам, че е трудно за вярване. 
– А майка ми? – попита Сара и изведнъж се разтрепери.
– Тя е добре. Не е била вкъщи, когато се е случило: прекарала 

е нощта у сестра ти, трябвало да дойдат заедно при излизане-
то ти от затвора. 
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– Но това е невъзможно... Какво се е случило?
– Една съседка излязла да разходи кучето си, което се раз-

лаяло пред дворната врата на къщата на родителите ти, и 
тя не могла да го удържи да се втурне вътре. Изтичала и го 
хванала пред стълбите. Вратата била разбита. Тя викала, 
но никой не ѝ отговорил. Незабавно известила полицията. 
Било е 22.30 часът. Изпратеният на място патрул открил 
трупа на баща ти в кабинета му на първия етаж. 

Сара усети, че ѝ се повдига. 
Стефен поиска да я прегърне през рамото, но тя се от-

дръпна. 
– От какво е умрял?
– Още не знаем... Криминалистите са на местопрес-

тъплението. Входната врата е била разбита, не знаем 
нищо повече.

– Трагично завършил обир – прошепна Сара.
Стефен сякаш не намираше подходящите думи. Сара сле-

деше с поглед устните му, готова да улови всеки звук, изля-
зъл от тях. Тя го погледна право в очите.

– Сара, състоянието, в което открихме баща ти, не 
може да е следствие от издънката на някой крадец. Не и при 
гледката, на която се натъкнахме.
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