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ВАШИНГТОН
Розділ 1
Здавалося б, цей день затріпотить, не встигнувши початись…

«Мустанг» Кларіс Старлінг із гуркотом влетів на похилий
в’їзд до Бюро алкоголю, тютюну й вогнепальної зброї
(БАТВЗ), яке розташувалося на Массачусетс-авеню в будівлі, що її з метою економії винаймали в пастора Мун
Сон Мьона 1.
Ударний загін чекав у трьох автівках: побитий конспіративний фургон, що мав їхати попереду, а за ним — два
чорні, укомплектовані людьми фургони SWAT 2, які
наразі стояли на холостому ходу в просторому гаражі.
Старлінг витягла зі своєї машини сумку зі споря
дженням і побігла до першого фургона — старого білого
1

2

Корейський релігійний лідер і громадський діяч, засновник «Церкви
об’єднання». (Тут і далі прим. перекл.)
SWAT (special weapons assault team — «штурмова група зі спеціальним
озброєнням» або special weapons and tactics — «спеціальне озброєння
й тактика») — спецзагони в США, які використовують під час складних
операцій, що виходять за рамки можливостей звичайних поліцейських.
Назва вимовляється як суцільне слово, на відміну від більшості англійських абревіатур, які читаються по літерах.

8

Томас Гарріс

транспортного засобу без вікон у вантажному відсіку,
з обох боків якого були приклеєні вивіски з надписом:
«КРАБИ ВІД МАРСЕЛЛА».
Крізь прочинені задні двері фургона за Старлінг спостерігали четверо чоловіків. Струнка у військовій уніформі, вона швидко рухалася з вантажем свого знаряддя, волосся блищало у світлі флуоресцентних ламп.
— Жінки. Завжди спізнюються, — сказав офіцер поліції округу Колумбія.
Операцією керував спецагент БАТВЗ Джон Бріґем.
— Вона не запізнилася — я їй не «біпав», доки не отримав наводку, — відповів Бріґем. — Вона, певно, мчала
сюди з самого Куантіко… Привіт, Старлінг, давай сумку.
Вона похапцем ляснула його в простягнуту долоню.
— Привіт, Джоне.
Бріґем переговорив зі скуйовдженим офіцером, що
був за водія «заводського» фургона, і не встигли зачинитися задні двері, як автівка викотилася в приємний осінній день.
Кларіс Старлінг, ветеран фургонів для стеження, пірнула під окуляром перископа й зайняла місце позаду —
якомога ближче до блока сухого льоду вагою в сто п’ятдесят фунтів 1, що слугував кондиціонером у тих випадках,
коли доводилося сидіти нишком із вимкненим двигуном.
У старому фургоні пахло мавпарнею — запах страху
й поту, що ніколи звідти не вивітрювався. За час служби
в Бюро на автівці перебувало багато вивісок. Брудні та
вицвілі наліпки на дверцятах з’явилися півгодини тому.
Дірки від куль, заліплені мастикою «БондО», були старші.
У задні вікна були вставлені дзеркальні шибки зі спеціальним напиленням. Старлінг спостерігала за великими
1

≈ 68 кг.
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чорними фургонами SWAT, що їхали слідом. Вона сподівалася, що їм не доведеться годинами стирчати в тих
фургонах.
Офіцери-чоловіки зміряли її очима щоразу, як вона
поверталася обличчям до вікна.
Спецагент ФБР Кларіс Старлінг, тридцять два роки,
завжди на вигляд відповідала своєму віку, і цей вік їй
завжди личив, навіть в уніформі.
Бріґем дістав із переднього пасажирського сидіння
канцелярський планшет.
— Чому ти постійно потрапляєш у таке лайно, Старлінг? — спитав він усміхаючись.
— Бо ти постійно мене на нього кличеш, — відпо
віла вона.
— Тут ти нам потрібна. Але ж я бачу, що тебе наказ за
наказом відряджають на всілякі, Господи помилуй, облави. Нічого не розпитую, але гадаю, що в Баззардс-Пойнт 1
тебе хтось ненавидить. Краще б ти перейшла працювати
до мене. Це мої хлопці, агенти Маркес Бьорк і Джон Гар,
а це офіцер Болтон із поліцейського управління округу
Колумбія.
Спільна рейдова група, що складається із загонів Бюро алкоголю, тютюну й вогнепальної зброї, SWAT від
Управління боротьби з наркотиками та агентів ФБР, —
це вимушений результат скорочення бюджету за таких
часів, коли навіть Академію ФБР закривають через брак
фінансування.
Бьорк і Гар скидалися на агентів. Поліцейський округу Колумбія Болтон — на бейліфа 2. Він був огрядним
і життєрадісним, на вигляд мав років сорок п’ять.
1
2

Район у Вашингтоні, де розташовувався місцевий польовий офіс ФБР.
Представник правоохоронних органів у США на кшталт помічника шерифа чи судового пристава.
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Мер Вашингтона показово пресував наркоторгівців
після того, як його самого звинуватили в зловживанні,
тому наполягав, аби поліція округу Колумбія брала участь
у кожному значному рейді у Вашингтоні. Звідси й Болтон.
— Сьогодні варить клан Драмґо, — сказав Бріґем.
— Евелда Драмґо, я так і знала, — без ентузіазму відповіла Старлінг.
Бріґем кивнув:
— Вона відкрила виробництво льоду біля рибного ринку «Фелічіана», що на річці. Наш хлопець повідомив, що
сьогодні вона варить партію кристалу. А на вечір у неї
рейс на Великий Кайман. Зволікати не можна.
Кристалічний метамфетамін, який на вулицях зветься «льодом», дарує короткочасний потужний кайф і викликає смертельну залежність.
— Наркота — справа УБН, але нам Евелда потрібна
за незаконне перевезення між штатами зброї класу 3 1.
В ордері зазначено пістолети-кулемети «беретта» й кілька МАК-10, і вона знає, де лежить іще чимало зброї.
Старлінг, я хочу, аби ти зосередилася на Евелді. Ти вже
мала з нею справу. Хлопці тебе прикриють.
— Нам дісталося найпростіше, — сказав офіцер Болтон із неабияким задоволенням.
— Гадаю, тобі варто розповісти їм про Евелду, Старлінг, — мовив Бріґем.
Старлінг перечекала, поки фургон проторохкотів залізничними коліями.
— Евелда чинитиме опір, — сказала вона. — З ви
гляду не скажеш, вона ж була моделлю, але опір чинитиме.
Удова Діжона Драмґо. Я двічі заарештовувала її за звинува
1

Категорія вогнепальної зброї в США, до якої належать кулемети, гвинтівки, глушники й вибухові пристрої.
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ченнями в рекеті, вперше — разом із Діжоном… Востаннє вона мала в сумочці 9-міліметровик із трьома магазинами й балончик «Мейс», а в бюстгальтері ховала
ніж-метелик. Не знаю, що вона зараз із собою носить…
Під час другого арешту я дуже ввічливо попросила її
здатися, що вона й зробила. Потім, уже під вартою округу Колумбія, вона вбила заточеною ложкою ув’язнену
на ім’я Марша Валентайн. Тож очікувати можна чого
завгодно… за виразом її обличчя не вгадаєш. Велика
колегія присяжних постановила, що то був самозахист…
Перше слухання за першими обвинуваченнями в здирництві вона виграла, за другою статтею — уклала умову про визнання вини. Частково обвинувачення в перевезенні зброї зняли, бо в неї були малі діти, а чоловіка
щойно вбили під час стрілянини з автівок на Плезант-авеню, мабуть, банда «спліффів»… Я попрошу її
здатися. Сподіваюся, вона так і зробить — дамо їй таку
можливість. Але, послухайте мене, якщо нам доведеться
брати Евелду Драмґо силою, мені знадобиться справжня
допомога. Забудьте, що мене треба прикривати, краще
наваліться на неї всі гуртом. Джентльмени, не думайте,
що ви їдете дивитися дівчачі бої в грязюці між мною та
Евелдою.
Були часи, коли Старлінг рахувалася з точкою зору
таких чоловіків. Їм було не до вподоби те, що вона казала наразі, та Старлінг уже забагато всякого бачила, аби
на це зважати.
— Евелда Драмґо пов’язана з бандою «кріпів-38» через Діжона, — сказав Бріґем. — Наш хлопець каже, що
в неї охорона з «кріпів», а вони торгують на узбережжі.
Мабуть, за великим рахунком, це захист від «спліффів».
Не знаю, як поведуться «кріпи», коли нас побачать. Вони
не люблять помирати без крайньої потреби.
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— Треба вам сказати, що Евелда ВІЛ-інфікована, —
продовжила Старлінг. — Діжон передав на голці. Вона
дізналася про це у в’язниці й зірвалася. Зарізала того дня
Маршу Валентайн і побилася з тюремниками. Якщо в неї
немає зброї, то вона буде битись і, майте на увазі, відбиватиметься будь-якими біологічними рідинами. Буде
плюватись, кусатись, а також може мочитись і випорожнюватись, коли спробуєте її приборкати, тож рукавички
й маски — стандартна процедура. Як саджатимете її в патрульну машину і кластимете руки їй на голову, то стережіться голок у волоссі й зафіксуйте їй ноги.
У Бьорка та Гара повитягувались обличчя. Офіцер Болтон також посмутнів. Він кивнув кошлатим підборіддям
на особисту зброю Старлінг, бувалий 45-й «кольт» урядової моделі з руків’ям, обмотаним піскованою шкіркою,
що вмостився в кобурі «які» 1 на її правому стегні.
— У вас ця штука постійно зведена до бою? — вирішив
дізнатися він.
— Заряджена й готова, будь-якої миті, будь-якого
дня, — відповіла Старлінг.
— Небезпечно, — сказав Болтон.
— Приходьте на стрільбище, офіцере, і я вам усе
поясню.
Бріґем утрутився:
— Болтоне, я тренував Старлінг, коли вона три роки
поспіль тримала титул чемпіона на міжвідомчих змаганнях із бойових пістолетів. Не хвилюйтеся за її зброю. Оті
хлопці з команди порятунку заручників, «Ковбої Велкро», — як вони прозвали тебе після того, як ти надерла
їм дупи, Старлінг? Енні Оуклі? 2
1
2

Кобура у вигляді петлі.
Annie Oakley (1860—1926) — американська жінка-стрілець, брала участь
у виставах Баффало Білла.
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— Ядуча Оуклі, — відповіла вона й повернулася
до вікна.
Старлінг почувалася уразливою й самотньою в цьому
смердючому, мов цап, фургончику для стеження, набитому чоловіками. «Chaps», «Brut», «Old Spice», піт і шкіра. Почав закрадатися страх, він смакував, мов пенні під
язиком. Уявний образ: її батько, який пахнув тютюном,
а ще дужче — милом, чистить апельсин своїм кишеньковим ножем, у якого відламано вістря леза, ділиться з нею
апельсином на кухні. Габаритні вогні батькового пікапа
зникають удалині, коли він вирушає на нічне патрулювання, під час якого його вбили. Його речі в шафі. Сорочка для
сільської кадрилі. У її шафі — кілька гарних речей, які вона
так нікуди й не вдягла. Сумні вечірні сукні на плічках, мов
забуті іграшки на горищі.
— Ще хвилин десять, — кинув у салон водій.
Бріґем визирнув у лобове вікно й поглянув на го
динник.
— Ось план, — сказав він.
У Бріґема була груба схема, похапцем накреслена
«меджик-маркером», і розпливчастий архітектурний
план, що йому надіслали факсом з Архітектурного департаменту.
— Будівля рибного ринку стоїть серед низки магазинів і складських приміщень уздовж берега. Парселлстрит упирається в Ріверсайд-авеню на цій маленькій
площі перед рибним ринком… Бачите, задня стіна рибного ринку виходить на воду. У них там є док, він тягнеться вздовж усієї задньої стіни, ось тут. Перший поверх
рибного ринку — тут лабораторія Евелди. Вхід спереду,
одразу біля ринкової маркізи. Коли Евелда варить мет,
то виставляє вартових у радіусі принаймні трьох кварталів. Уже були випадки, коли вони попереджали її

14

Томас Гарріс

з авчасно, і вона встигала спустити наркоту в унітаз.
Отож — звичайна група захвату від УБН заходитиме від
доків на рибальському катері о п’ятнадцятій рівно. На
цьому фургоні ми зможемо підібратися ближче за всіх,
під’їдемо просто до головного виходу за пару хвилин до
початку рейду. Якщо Евелда вийде з головного, ми її
візьмемо. Якщо лишиться всередині, то виб’ємо двері
з вулиці, щойно вони ввійдуть з іншого боку. Другий
фургон — то наша підтримка, семеро хлопців, вони розпочнуть операцію о п’ятнадцятій, якщо не отримають
від нас іншого наказу.
— Що маємо на двері? — спитала Старлінг.
— Якщо все буде тихо, то таран, — озвався Бьорк. —
Якщо почуємо вибухи чи стрілянину, то «до них при
йде Ейвон» 1.
Бьорк легенько поплескав по своїй рушниці.
Старлінг уже бачила, як це робиться: «Ейвон» — це
тридюймовий патрон маґнум для рушниці, заряджений
дрібним свинцевим порошком, який вибиває замок на
дверях, не завдаючи шкоди тим, хто перебуває всередині.
— А Евелдині діти? Де вони? — спитала Старлінг.
— Наш інформатор бачив, як вона лишила їх у дитсадку, — відповів Бріґем. — Хлопець близько контактує
з її родиною, дуже близько. Настільки близько, як це
взагалі можливо з безпечним сексом.
У навушнику Бріґема цвірінькнув радіосигнал, і агент
став роздивлятися клаптик неба, який було видно із
заднього вікна.
1

«Avon» — марка американської штурмової зброї, як пояснюється нижче,
а також косметична фірма. Існує старий рекламний ролик цієї косметики,
де звучить пісня «Avon calling»: привітна панянка дзвонить у двері до
чергової жінки, щоб зробити з неї чарівну красуню, на кшталт нашої
реклами «Ми йдемо до вас!».

