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След и преди това

Мислите, вероятно, че думите издават убиеца. 
Мислите, че бихте го разкрили по лъжите с по-различна 

плътност и нотка. По удебеления глас или по пискливия, 
неравноделен тон, когато истината се стича през нащър-
бените ръбове. Така си мислите, нали? Предполагате, че ще 
разберете в критичния момент. Пип обаче не разбра.

„Накрая се случи такава трагедия.“ 
Тя седеше срещу него, взряна в благодушните му очи с 

мрежа от бръчици. Телефонът между тях записваше всеки 
звук, подсмърчане и прокашляне. Пип повярва на всяка дума. 

Пръстите ѝ се плъзнаха по мишката, за пореден път 
върнаха аудиозаписа в началото. 

„Накрая се случи такава трагедия.“
Гласът на Елиът Уорд отново се процеди през високого-

ворителите и изпълни тъмната стая. Изпълни главата ѝ. 
Стоп. Щрак. Повторно. 
„Накрая се случи такава трагедия.“ 
Беше го чувала сто пъти, дори хиляда. И нямаше нищо, 

никакъв издайнически знак, никаква промяна, докато той 
редуваше лъжи и половинчати истини. Мъжът, когото 
някога бе възприемала почти като свой баща. Ала и тя бе 
излъгала, нали? Казваше си, че го е направила, за да защи-
ти обични хора. Елиът обаче изтъкваше съвсем същата 
причина. Пип не обърна внимание на вътрешния си глас – 
истината беше излязла наяве, голяма част от нея, и това 
беше важното. 

Премина нататък към думите, от които настръхваше 
цяла. 

„Според теб Сал ли е убил Анди?“ – питаше гласът ѝ от 
миналото. 
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„… Той беше мило, прекрасно дете. От друга страна, 
уликите не оставят никакво съмнение. Няма начин да не 
е бил той. Колкото и неправилно да изглежда, колкото и 
неприятно да е чувството, мисля, че е бил той. Не виждам 
друго обяснение.“ 

Вратата на Пип се лашна навътре. 
– Какво правиш?
В този глас от настоящето имаше привкус на горчива 

усмивка, защото натрапникът знаеше отлично какво пра-
ви тя, разбира се. 

– Стресна ме, Рави! – раздразнена, Пип бързо се пресегна 
да спре записа. Рави не биваше никога повече да чува гласа 
на Елиът Уорд. 

– Седиш в тъмното и слушаш това, а аз съм бил страшен? 
Рави включи лампата. Жълта светлина окъпа черните 

му къдрици и се спусна по челото му. Лицето му изобрази 
физиономията, която винаги ѝ влизаше под кожата. Пип се 
усмихна, защото беше просто невъзможно да не се усмих-
не. Завъртя стола с гръб към бюрото и го избута напред. 

– Впрочем как влезе? 
– Родителите ти и Джош тъкмо излизаха. Носеха доста 

апетитна лимонова торта. 
– А, да! – спомни си Пип. – Изпълняват съседския си дълг 

към новодошлите в квартала. Двама млади се нанесоха в 
къщата на семейство Чън надолу по улицата. Мама уреди 
сделката. Фамилията им е Грийн или Браун… забравих.

Странна беше мисълта да има друго семейство в тази 
къща  – нов живот да запълва старите места. Откакто 
Пип бе дошла тук на пет години, в къщата през четири 
врати живееше приятелят ѝ Зак Чън. Не беше истинско 
сбогуване. С Чън се виждаха в училището всеки ден, но ро-
дителите му бяха решили да не остават в града „след всич-
ки тези неприятности“. Пип беше сигурна, че я смятат за 
част от въпросните неприятности. 

– Вечерята е в седем и половина – гласът на Рави внезап-
но се запрепъва в думите. 
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Пип го погледна. Беше облякъл най-хубавата си риза, 
пъхната в панталона, и… нови обувки ли носеше? Усети 
и мирис на афтършейв, когато той пристъпи към нея. 
Не приближи обаче, не я целуна по челото и не прокара 
ръка през косата ѝ. Седна на леглото и започна да плете 
пръсти. 

– Значи си подранил с два часа – усмихна се Пип. 
– Ммм… да – той се прокашля. 
Защо изглежда толкова смутен? За първия Ден на Свети 

Валентин, откакто се бяха запознали, Рави бе резервирал 
маса в „Сирената“, ресторант извън града. Кара, най-добра-
та приятелка на Пип, твърдо вярваше, че тази вечер Рави 
ще предложи на Пип да му стане гадже. Била готова да се 
обзаложи на пари. Представата сгорещи стомаха на Пип и 
топлината се разля в гърдите ѝ. Е, не беше сигурно. Голе-
мият брат на Рави, Сал, имаше рожден ден на четиринай-
сети февруари. Днес щеше да навърши двайсет и четири, 
ако не беше умрял на осемнайсет. 

– Докъде стигна? – Рави кимна към лаптопа ѝ. Звукоза-
писният софтуер Audacity изпълваше екрана с нащърбени 
сини линии. Цялата история бе там, събрана в тези сини 
линии. От самото начало на проекта до края: всички лъжи, 
всички тайни. Дори някои нейни. 

– Готово е. – Пип погледна новия USB микрофон, вклю-
чен в компютъра. – Шест епизода. За да се чува по-добре, 
изчистих фоновия шум от няколко телефонни интервю-
та. Това е. Приключих. 

В зелена найлонова папка до микрофона бяха подредени 
формулярите, които бе изпратила до всички. Подписани и 
върнати с разрешение да пусне интервютата в подкаст. 
Дори Елиът Уорд бе подписал книжата в затвора. Двама 
бяха отказали – Стенли Форбс от градския вестник и раз-
бира се, Макс Хейстингс. Ала Пип нямаше нужда от гласо-
вете им, за да разкаже историята. Запълни пролуките с 
откъси от работния си дневник, записани под формата на 
монолог. 
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– Как успя толкова бързо? – Рави зададе въпроса по-ско-
ро дежурно, не толкова от учудване. Познаваше я, вероят-
но, по-добре от всеки друг.

Едва преди няколко седмици тя бе разказала на хората, 
събрали се в училищната аудитория, какво се е случило в 
действителност. Въпреки това медиите продължаваха да 
представят историята неправилно. Дори сега се придър-
жаха към собствената си гледна точка, защото така беше 
по-лесно, по-спретнато. Случаят „Анди Бел“ обаче бе всич-
ко друго, но не и лесен и спретнат. 

– Ако искаш да направиш нещо както трябва, направи го 
сам – издекламира Пип. 

Обърна се към лаптопа и очите ѝ се впиха в нащърбени-
те линии на аудиозаписа. В момента не можеше да прецени 
дали го чувства като начало, или като край. Но знаеше как-
во ѝ се иска да бъде. 

– Какво следва? – попита Рави. 
– Качвам епизодите в Soundcloud по график веднъж 

седмично и ги копирам в подкаст директориите iTunes и 
Stitcher. Остава да запиша въведението – добави тя. – Из-
брах мелодия от Audio Jungle, но първо трябва да измисля 
заглавие. Колебая се между три. 

– Казвай! – Рави изправи гръб. 
– Не, ще ми се смееш. 
– Няма – обеща сериозно Рави с почти невидима тънич-

ка усмивка.    
– Добре. – Пип погледна записките си. – Вариант едно: 

„Проучване на недопустима съдебна грешка“… Рави, виж-
дам те! 

– Не се смея, беше прозявка! Кълна се!
– И вариант две няма да ти хареса, защото звучи така: 

„Разследване на закрит случай: Анди Бел…“. Престани!
– Извинявай, не мога да се сдържа. – Рави се запревива от 

смях и от крайчетата на очите му се стекоха сълзи. – Ад-
ски си талантлива, Пип, но ти липсва…
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– Какво?  – Тя завъртя стола и го изпепели с поглед.  – 
Какво ми липсва? 

– Ами… Хитрост… Трябва да заинтригуваш хората, да 
ги примамиш. Включи нещо от рода на „мъртъв“, „убиец“ и 
тям подобни. 

– Евтин трик като в жълтите вестници? 
– Именно. Това ти трябва, за да те чуят. 
– Моите заглавия са точни и…
– Скучни?
Пип го замери с червен маркер. Той избягна ловко снаряда 

и продължи:
– Измисли някаква рима или игрословица. Например… 

„Престъпление в Литъл Килтън“… Не! В Литъл Кил* Таун. 
– За нищо на света – възрази Пип. 
– Добре де.  – Рави се изправи, закрачи напред-назад.  – 

Рекламата набляга върху уникалното. Кое е уникалното 
тук? Ти, разбира се! Седемнайсетгодишна разрешава кри-
минален случай, отдавна закрит от полицията. И каква си 
ти? – погледна я с присвити очи. 

– Без никакво въображение? – предположи Пип с престо-
рена обида. 

– Ученичка  – Рави мислеше на глас.  – Момиче. Проект. 
Аха! Как ти се струва „Проект „Убийството и аз“.

– Не!
– Тогава…  – Той задъвка устни и стомахът на Пип се 

стегна на възел. – Нещо с убийство, убиец… смърт… А ти 
си Пип, ученичка, момиче… И си много добра в… Да! – очи-
те му се разшириха. – Сетих се!

– Казвай!
– „Наръчник за убийства за добри момичета“ – произне-

се Рави изключително самодоволно. 
– Нееее – Пип поклати глава. – Не става, твърде е засу-

кано. 
– Моля те! Идеално е!

* Kill (англ.) – убийство, убивам. – Бел.ред.
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– Добро момиче?  – усъмни се Пип.  – След две седмици 
ставам на осемнайсет. Не ме вкарвай в групата на инфан-
тилните. 

– „Наръчник за убийства за добри момичета“ – произне-
се Рави с дълбок глас като във филмов трейлър. 

– Не – повтори Пип. 
– Да – отвърна Рави и обви с длан кръста ѝ, топлите му 

пръсти затанцуваха по ребрата ѝ.
– Не и не!



„Наръчник за убийства за добри момичета“: Смразяващ 
финал на най-популярния криминален подкаст 

БЕНДЖАМИН КОЛИС  28 МАРТ

Харесва ми

Ако още не сте слушали Епизод 6 на „Наръчник за убийства 
за добри момичета“, не четете нататък. Разказвам 
съдържанието. 

Мнозина от нас знаеха, разбира се, финала на загадката, 
понеже миналия ноември медиите го разтръбиха, но 
извършителят далеч не изчерпва тази история. Истинската 
история е пътят на 17-годишното момиче, тръгнало 
от интуитивна догадка за стар случай  – убийството на 
тийнейджърката Анди Бел, приписвано на приятеля ѝ Сал 
Сингх – и стигнало до заплетена мрежа от тъмни тайни в 
малкото градче, където живее. Увеличаващият се списък със 
заподозрени, лъжите, обратите…

В последния епизод определено не липсват изненадващи 
обрати. Пип разбулва истината, като започва с 
шокиращото откритие, че Елиът Уорд, бащата на най-
добрата ѝ приятелка, е написал заплашителните бележки 
до нея. Необоримо доказателство и несъмнено отрезвяващ 
момент. Тя и Рави Сингх – по-малкият брат на Сал и неин 

НОВИНИТЕ ДНЕС

Англия > ТВ и радио > Рецензии



помощник-детектив  – предполагат, че Анди Бел е жива и 
Елиът я държи под ключ. Пип се изправя сама срещу Елиът и 
го подлага на кръстосан разпит. Признанията му разплитат 
цялата история. Анди, изглежда, е основно действащо 
лице в престъпна връзка между ученичка и учител. „Ако е 
вярно – разсъждава Пип, – Анди вероятно е искала да избяга 
от Литъл Килтън и особено от баща си, който според мой 
източник е бил властен емоционален насилник. Анди явно се 
е надявала господин Уорд да ѝ издейства място в Оксфорд, 
както е помогнал на Сал. За нея това е било начин да се махне 
от града.“ 

В нощта, откогато дирите ѝ се губят, Анди отива в 
къщата на Елиът Уорд. Избухва свада. Анди се спъва и си 
удря главата в бюрото му. Докато Уорд донесе бинтове 
и всичко нужно, за да ѝ окаже първа помощ, Анди изчезва 
в нощта. През следващите дни официално е обявена за 
изчезнала. Елиът Уорд се паникьосва. Опасява се, че раната 
в главата е причина за смъртта ѝ, и когато полицаите 
открият тялото, ще намерят уличаващи го доказателства. 
Единственото му спасение е да им предостави заподозрян. 
„Обясни ми как е убил Сал Сингх. Плачеше“ – казва Пип. Уорд 
представя убийството като самоубийство и подхвърля 
улики, за да убеди полицията, че Сал е убил приятелката си и 
после се е самоубил. 

След няколко месеца обаче Уорд с ужас вижда Анди да върви 
край шосето, отслабнала и занемарена. Момичето е живо! 
Уорд не може да ѝ позволи да се върне в Литъл Килтън. Държи 
я под ключ цели пет години. После настъпва обратът, по-
чудат от художествена измислица – момичето на тавана не 
е Анди Бел. „Приличаше много на нея – твърди Пип. – Дори 
ми каза, че е Анди.“ Всъщност е Айла Джордан, млада жена 
със забавено интелектуално развитие. През цялото време 
Елиът се е самозаблуждавал, а е заблуждавал и Айла, че тя е 
Анди Бел.

Остава въпросът: Какво се е случило с истинската Анди Бел? 
И тук нашата седемнайсетгодишна инспекторка се оказва 



по-добра от полицията. „Беше Ребека Бел, малката сестра 
на Анди.“ Пип разбира, че Бека е изнасилена на домашно 
парти (наричали ги „бедствия“). Анди продавала дрога на 
партитата, включително рохипнол. Бека подозирала, че са 
я упоили именно с рохипнол. През нощта, когато Анди е при 
господин Уорд, Бека намира доказателство в стаята ѝ, че 
Макс Хейстингс е купувал рохипнол от нея и вероятно той е 
изнасилвачът (Макс скоро ще се изправи пред съда по няколко 
обвинения в сексуално насилие). Анди се връща и Бека ѝ казва 
какво е открила. Анди не реагира, както се надява сестра 
ѝ. Забранява на Бека да отиде в полицията, защото не иска 
да си навлича неприятности. Двете се спречкват, блъскат 
се и накрая Анди пада на земята. Повръща и губи съзнание. 
Аутопсията на Анди, извършена миналия ноември, след като 
откриват тялото ѝ, показва, че „травмата на главата не 
е била фатална. Но тя несъмнено е причинила загубата на 
съзнание и повръщането. Анди Бел е умряла от задушаване“. 
Вцепенена, Бека наблюдава как Анди умира. Шокирана и 
обзета от гняв, не спасява сестра си. Скрива тялото ѝ от 
страх. Никой нямало да ѝ повярва, че е било нещастен случай.

Това е финалът. „Без усукване и без филтриране  – ето 
я тъжната истина как умира Анди Бел, как Сал е убит и 
набеден за убиец и как всички са повярвали.“ В заключение 
Пип изобличава всички виновни за смъртта на двамата 
тийнейджъри. Изрежда безпощадно имената им: Елиът 
Уорд, Макс Хейстингс, Джейсън Бел (бащата на Анди), Бека 
Бел, Хауърд Бауърс (наркопласьорът, снабдявал Анди) и 
самата Анди Бел. 

Преди шест седмици първият епизод от подкаста на Пип 
светкавично зае първото място в класацията на iTunes 
и изглежда, ще остане хит задълго. Снощи се излъчи 
последният епизод и слушателите вече настояват за втори 
сезон. В уебсайта си обаче Пип публикува следното изявление: 
„Детективските ми дни приключиха и втори сезон няма да 
има. Случаят едва не ме довърши. Превърна се в зловредна 
фиксация и изложи мен и близките ми на значителна опасност. 



Ще стигна обаче до края на тази история. Ще документирам 
как се развиват съдебните дела и какви присъди ще получат 
обвиняемите. Обещавам да чуете всичко, до последната 
дума.“


