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В ИМЕТО
НА ЧЕСТТА

ERA

На Робърт Ричър и служителите в Националната служба по тайно
разузнаване и Националния антитерористичен център
„Всички ние спим спокойно в леглата си благодарение на сурови мъже,
които бдят нощем, готови да посетят онези, които могат да ни причинят
зло“.
Уинстън Чърчил

9.
Езерото Ана, Вирджиния
Адамс не можеше да разбере къде се бе провалил. Планът му беше
безупречен. Ето какво се случваше обаче на хората с будна съвест. Едни ги
приветстваха, други ги заклеймяваха. Законите ги изкушаваха да се
корумпират, а мудността на правораздаването превръщаше живота им в ад.
Колкото и справедливи да бяха обвиненията им, накрая винаги те излизаха
виновни. Политиката беше кърваво забавление във Вашингтон и
информаторите винаги бяха на топа на устата. Адамс усилено
размишляваше

над

положението

си.

Чувстваше

се

като

първия

съюзнически войник, стъпил на брега при големия десант в Нормандия.
Обречен.
Не, той беше убеден, че постъпва правилно. Знаеше, че с всяка клетка
на съществото си Рап, Неш, Кенеди и другите като тях се стремят да
погазват Конституцията. Той трескаво бе работил зад кулисите, за да
издири най-подходящите хора в Министерството на правосъдието и да ги
убеди да се противопоставят. Повечето му колеги в прокуратурата не
искаха да се занимават с Кенеди и Рап. Мнозина във Вашингтон се бяха
опитали да ги обуздаят, но досега те бяха неуязвими. Нещо по-лошо,
хората се бояха, че това ще сложи край на кариерата им. Адамс си беше
мислил, че е срещнал съюзник в лицето на Лонсдейл. Сенаторката от
Мисури бе председателка на Комисията по правосъдие и споделяше
неодобрението му към негодниците в ЦРУ и техните безотговорни методи.
Когато бомбите разтърсиха столицата, нещата отново се промениха.
Преди няколко дни Адамс бе отишъл да говори с Лонсдейл и срещата се

оказа истински провал. След като няколко месеца бе търсила и най-накрая
бе намерила достатъчно агресивен прокурор в Министерството, готов да се
разправи с онези престъпници в Лангли, тя се беше разколебала. Посъветва
Адамс да се откаже и да разследва милионите неосчетоводени долари,
които ЦРУ бе пропиляло в Ирак и Афганистан. Той отчаяно се опита да я
убеди, че сега не е моментът да се отказва. Бяха толкова близо до целта.
Адамс се нуждаеше само от политическото влияние и контролната роля на
Комисията по правосъдие, за да тикне Рап и останалите зад решетките.
Нямаше как да се справи сам. Въпреки умствената си ограниченост Рап
и неговите приятелчета умееха да оцеляват и много майсторски
прикриваха следите си. След като Лонсдейл го изостави, а останалите
продажни сенатори и конгресмени не искаха да си мръднат пръста, Адамс
разбра, че няма надежда да ги изправи пред съда. Без подкрепата на
правосъдното министерство или Капитолия мисията му изглеждаше чисто
самоубийство, затова той избра трети начин. Пътеводната му звезда беше
Марк Фелт, вече покойният заместник-директор на ФБР, който беше
съборил президента Ричард Никсън, като хитро подавал информация на
Боб Удуърдт и Карл Бърнстийн.
Макар че се вдъхновяваше от Фелт, Адамс не беше толкова глупав, че
да позволи на някой репортер да натрупа милиони на негов гръб, докато
той се мъчи с мизерна държавна пенсия. Смяташе да публикува
унищожителна критика срещу ЦРУ, противозаконната му дейност и
хората, които я вършеха. Вече беше измислил и заглавието: „Търсене на
справедливост“. Щеше да напише книгата под псевдонима „Джеферсън“.
Без първо име, само фамилно. Адамс беше казал на Кени Ърнес, че таен
агент на ЦРУ му се е обадил и го е помолил за помощ. Този измислен
герой искал да продаде ръкопис, излагащ на показ ЦРУ и всичките му
незаконни операции. Ърнес щеше да създаде анонимен тръст, в който да се
събират милионите от продажбите на романа, а когато нещата се уталожат,

след пет до седем години, Адамс щеше да разкрие, че именно той е
смелчакът, разобличил фашистката клика в американската държавна
система.
Със сигурност щеше да се вдигне голям шум, но той знаеше как да
скрие следите си. Вече беше купил на старо и с пари в брой един лаптоп,
който щеше да унищожи, след като завърши книгата. Дори беше намерил
програма, с която да промени писанията си така, че да не го разпознаят по
индивидуалния му стил. Дори да го подложат на полиграф, щеше да мине
всички изпитания, без да му мигне окото. Детекторите на лъжата бяха
безполезни срещу човек с неговия коефициент на интелигентност.
Измислил беше всичко, но въпреки цялото внимателно планиране нещо бе
пропуснал.
Адамс побутна празната чаша на масата и мълчаливо си пожела да му
донесат още нещо за пиене. Ефектът от водката започваше да отминава, а
сега това никак не беше добре. Не беше лесно да запази спокойствие,
когато знаеше, че човек като Мич Рап дебне от другата страна на
металната врата, а няма кого да извика на помощ. Въпреки че го бяха
изненадали, Адамс се беше заклел, че ще накара Рап да си плати. Щеше да
говори каквото очакваха от него, за да го пуснат, а после да нанесе своя
удар.
Никой нормален човек не би го убил. Това си повтаряше постоянно.
Той беше генералният инспектор на ЦРУ, за бога! Медиите щяха да
вдигнат врява. Капитолият щеше да иска отговори. Твърде трудно щяха да
прикрият следите. Това му подсказваше разумът, но в главата му звучеше
и друг глас. Не толкова самоуверен. Глас, който все по-настоятелно го
предупреждаваше, че Мич Рап е способен на най-жестоко насилие.
Адамс още се опиваше да се самоуспокои, че всичко ще е наред
въпреки лошите му предчувствия, когато вратата се отвори. Той веднага
позна осеяното с бръчки грубо лице и макар че не хранеше особени

чувства към човека, изпита облекчение. Въпреки различията им Стан
Хърли беше стар семеен приятел, легенда в света на разузнаването и може
би единственият човек, когото Рап би послушал. Адамс беше уверен, че ще
спечели съчувствието на стареца.
– Чичо Стан – извика той с изпълнен с надежда глас. – Слава Богу, че
си тук!
Стана и тръгна напред разперил ръце, готов да прегърне най-големия
гадняр, когото познаваше, но изведнъж нещо го сръга в корема и той се
вцепени.
– Сядай – заповяда Хърли.
Адамс погледна надолу и видя гумения накрайник на бастуна,
притиснат в корема му.
– Какво е станало с теб?
– Нищо... сядай!
Хърли отново го сръга и посочи стола.
Адамс бавно се отдръпна назад и седна.
– Чичо Стан, надявам се да има основателно обяснение за всичко това,
защото иначе ще стане лошо.
– Нима? – измърмори скептично Хърли. – Същото мислех да кажа и аз.
– Това е безумие. Аз съм генералният инспектор на ЦРУ. Не могат да
ме отвличат посред нощ и да ме разпитват така.
– Фактът, че сега си тук, показва, че грешиш и по двата параграфа.
Адамс се намръщи:
– Това не е Прага през 1968-а. Нито Мич Рап, нито някой друг от ЦРУ
има право да ме отвлича.
– От чисто юридическа гледна точка вероятно си прав.
Признанието на Хърли вдъхна увереност на Адамс.
– Разбира се, че съм прав. Всеки прави грешки, но това е нечувано.
– Така е.

– Е... – Адамс се вгледа в лицето на най-добрия приятел на баща си и
напразно се опита да отгатне истинските му намерения. – Като услуга към
теб... съм склонен да си затворя очите, но искам да получа някои уверения.
– Какви например?
– За начало... Рап и неговите бандити да ми обещаят, че това безобразие
няма да се повтаря.
Хърли стисна облегалката на стола със свободната си ръка. Дълго
време запази мълчание. През съзнанието му като на лента премина
животът на Глен Адамс. Не се беше замислял много дали момчето му
харесва или не и започна да му обръща повече внимание едва когато
приятелят му сподели притесненията си за сина си, вече гимназист. Сега,
когато гледаше Адамс, Хърли си каза, че баща му е бил прав. След дълго
мълчание старецът каза:
– Значи смяташ, че всичко това е грешка. Не мислиш ли, че и ти имаш
някаква вина?
Адамс си напомни, че трябва да внимава.
– Зная, че от известно време си загубил връзка с Управлението и не
очаквам да си в течение на всичко, което става, но нека ти кажа, че Рап си
бърка носа в неща, които не го засягат.
Хърли едва не се изсмя, но успя да запази сериозно изражение.
– Наистина ли? – попита, сякаш това го заинтригува. – Защо не ми
разкажеш всичко?

10.
Умът на Адамс работеше със светлинна скорост. Трескаво се опитваше
да измисли правилните думи, с които да убеди изкуфелия дъртак, че Рап е
една колосална грешка. Не помнеше точната дата, но Хърли се беше
пенсионирал преди петнайсетина години. Несъмнено още поддържаше
някаква връзка, но старите му източници на информация сигурно бяха
пресъхнали. Реши, че най-добрата тактика ще е да говори колкото може
повече общи приказки.
Сведе поглед, сякаш разглеждаше очуканата и надраскана повърхност
на металното бюро.
– Ами това, по което работя... не мога да издавам информация.
Хърли го погледна с кръвясали, но проницателни очи.
– Значи, ако се обадя на директор Кенеди сега, тя ще ми каже, че си
изпълнявал официална мисия, така ли?
Адамс поклати глава:
– Не, тя не знае.
– На кого да се обадя тогава? Кажи ми едно име.
Хърли скръсти ръцете си на гърдите, сякаш се готвеше да чака дълго.
– Стан, няма какво да те замесвам в това. По дяволите, та ти отдавна не
си в Лангли. Не мога да обсъждам тези неща с теб.
Хърли изсумтя:
– Знам повече за тайните ни операции от самия президент, затова
престани да ми губиш времето и започни да отговаряш на въпросите ми
или ще подложим на проверка собствената ти „еуфорична“ теория.
– Каква теория?
– Онази за мъченията... твърденията ти, които с такава охота
разтръбяваш пред пресата, че не постигали успех. Че са само средство за
привличане на поддръжници на „Ал Кайда“.

Адамс се ококори:
– Ама това е вярно!
– Ти откъде знаеш? – Хърли се наведе над стола. – Някога разпитвал ли
си някого? Използвал ли си забранени методи, за да спасиш човешки
живот?
– Знаеш отговора. Аз съм генерален инспектор на ЦРУ.
– Ами онези двайсет и три месеца, прекарани в службата за секретно
разузнаване, с които се хвалиш? Цели пет от тях на терен. И дори тогава
единствените случаи, в които си показваше носа от посолството, бяха, за
да играеш голф или да ходиш по курви.
– Да не съживяваме тези спомени – измърмори Адамс с пресилена
усмивка. – Нека да се разберем, че всяка история има две страни.
– Да... истината и нейната противоположност. Като твоята вечеря
снощи.
– Какво за нея?
– Според Мич това е акт на държавна измяна.
– Мич Рап е професионален лъжец.
– По-добре престани да говориш глупости за Мич. Или ми отговори
честно, или ще го извикам, а знаеш, че той се интересува от чувствата ти
дори по-малко от мен.
– Добре... добре. Но няма какво толкова да говорим.
– Какво правеше снощи в Ню Йорк?
– Вечерях с един стар приятел от университета.
– Какво говорихте?
Адамс се подвоуми. Трябваше да внимава да не го хванат в лъжа.
– Уважавам те, Стан. Винаги съм те уважавал, затова ще ти го кажа
максимално учтиво. Не съм длъжен да се отчитам пред теб. Не съм длъжен
да се отчитам пред Мич Рап. Аз съм отговорен само пред президента и
надзорните комисии на Капитолия. Това е.

Хърли въздъхна раздразнено:
– Ти май не ме разбра.
– И аз се чувствам по същия начин – разочаровано отбеляза Адамс. –
Разбирам колко трудна е тази работа, затова съм склонен да погледна
нещата и от другата страна, но предложението ми няма да бъде валидно
още дълго. Уморен съм и имам много делови срещи днес. Ще дам на Рап
още един шанс да ме освободи. Веднага. Само един шанс.
Адамс вдигна показалец, за да наблегне на думите си.
Хърли се изсмя:
– Ти май изобщо не разбираш какво става тук.
– Разбирам, че след около два часа хората ще започнат да се чудят къде
съм изчезнал и когато това стане, ще бъде много трудно да се преструвам,
че нищо не се е случило. Затова, за последен път, пуснете ме и ще забравя
всичко, но те предупреждавам – Адамс почервеня от гняв, – само Рап да ме
погледне накриво, ще го загробя.
Хърли не би повярвал, че Адамс е способен на такава арогантност, ако
не беше чул това лично.
– Съмнявам се, че скоро ще те пуснат да ходиш където и да било.
– По-добре да ме пуснат, защото търпението ми започва да се изчерпва
– Кретен – измърмори Хърли, сякаш му казваше, че обувките му са
развързани. – Опитах всичко, за да ти помогна в зората на кариерата ти, но
ти наистина си бил малоумен.
Адамс реагира така, сякаш са му зашлевили плесница:
– Чичо Стан, не съм сторил нищо нередно. Само се опитвам да постъпя
правилно.
– Ако наистина си вярваш, че не си направил нищо нередно, по-добре
направо да те застрелям и да се свършва.
Адамс зина от удивление. Познаваше този човек от самото си раждане,
това беше най-добрият приятел на баща му, за бога. Адамс измънка:

– Аз служа на страната си – измънка. – Не разбирам... клел съм се в
родината, както теб и татко.
– Направи си услуга и не се сравнявай с баща си.
– Аз... – заекна Адамс. – Не исках да потъна с този продънен кораб,
пълен с плъхове. Това са най-продажните мръсници, които съм виждал.
– Продажни? За нашите момчета в Богота през осемдесетте ли
говориш?
– За тях, разбира се. Всичките бяха за затвора!
На Хърли му идеше да го удари, но не искаше да приема нещата полично, отколкото вече ги беше приел.
– Аз съм виновен. Другите инструктори във Фермата искаха да ти
скъсат задника, но аз те защитавах. Знаеха, че не притежаваш
необходимото, аз също го знаех, но се чувствах длъжен на баща ти, затова
ходатайствах за теб и допуснах да завършиш. – Старецът поклати глава. –
Това е една от най-големите грешки в живота ми.
– Не съм притежавал необходимото? – попита Адамс и в гласа му
прозвуча гняв. – Имаш предвид, че не съм си направил лоботомия? Или
може би нямам способността да пренебрегна всички морални стандарти, в
които съм възпитан? Не мога да пренебрегна всички повели на Конгреса за
това какво може и какво не може да се прави?
– Проблемът ти, Глен, винаги е бил, че се мислиш за нещо много
специално, а не си. Като оперативен работник ти беше пълен некадърник.
Единственото, за което те биваше, беше да се оплакваш и да се тъпчеш по
партитата в посолството. Винаги, когато се наложеше да си изцапаш малко
ръцете, подмокряше гащите от страх и започваше да хленчиш като малко
момиченце.
– Под „изцапване на ръцете“ потъпкване на закона ли имаш предвид?
– Точно така. Каква, по дяволите, си мислиш, че е работата на ЦРУ? Да
не си въобразяваш, че се очаква да спазваме закона? Да искаме разрешение

от Международния съд в Хага и Държавния департамент дали можем да
разкрием кои колумбийски военни работят за наркомафията?
– О... мисля, че малко опростяваш нещата.
– Искаш ли наистина да ти го кажа просто? Слушай тогава. Ти беше
пълен некадърник като шпионин, беше посредствен прокурор, който се
издигна само защото целуваше задниците на правилните хора и
благодарение на това получи сладката службица на главен инспектор на
ЦРУ, а сега си си поставил за цел да пречиш на хората, от които зависи
безопасността ни. Достатъчно просто ли се изразих?
– Преча! – изкрещя Адамс. – Нима смяташ върховенството на закона и
Конституцията за пречка?
– Не, но съм сигурен, че хората, които са я написали, нито за миг не са
очаквали, че някой ще я използва, за да защитава враговете ни.
– Значи хора като Мич Рап трябва да могат да си правят, каквото
поискат, така ли? Да убиват когото сметнат за добре, без да отговарят пред
никого?
– Ако трябва да избирам между ония импотентни глупаци в Капитолия
и Мич, гласувам с две ръце за него.
Адамс стисна юмруци, изправи се и закрещя:
– Знаеш ли защо ни мразят?
– Кой?
– Терористите. Кой мислиш? Мразят ни заради хора като теб, баща ми,
Рап, Неш и всичките ви колеги бандити.
– Тези бандити – гневно контрира Хърли – са направили за сигурността
на тази страна повече от двете камари на Конгреса, взети заедно, и то без
капка признание или благодарност от арогантните копелета като теб.
Хърли се отдръпна, замахна с бастуна и удари Адамс по лакътя.
Той изпищя и се хвана за ръката.
– Какво те прихваща, по дяволите?

– Аз бях единственият ти шанс, кретен такъв. Исках да видя поне
някаква следа от разкаяние, а вместо това ти ми отговаряш с още поголяма надменност.
Старецът се обърна към вратата.
– Къде отиваш? – попита Адамс, внезапно разтревожен.
– При човека, когото толкова презираш.
– Чакай!
В гласа на Адамс прозвуча искрен страх. Хърли не си даде труд да го
погледне.
– Ти сам се провали. Сега от личен опит ще разбереш дали мъченията
са ефикасни.

11.
Рап погледна часовника си. Имаше най-много още трийсет минути,
след което трябваше да тръгва към Лангли. Не се безпокоеше за алибито
си. Ако федералните започнеха да се интересуват от него, щеше да ги
изпрати при Хърли, а докато старецът още дишаше, щеше да им каже, че
Рап е дошъл при него около седем предишната вечер и е останал през
цялата нощ. Колкото до темата на разговорите им през изминалите
дванайсет часа, и двамата можеха спокойно да кажат на разследващите да
си го начукат. Можеше да не им хареса, но хората от разузнаването имаха
всяко

основание

да

не

им

издават

професионалисти във ФБР го знаеха.

тайните

си

и

истинските

Други, по-сериозни проблеми тревожеха Рап. Например как да намери
тримата избягали терористи. Бяха започнали издирване, каквото не беше
виждал през всичките си близо двайсет години служба. Всеки служител на
силите за сигурност в цялата страна беше вдигнат в готовност, но засега
имаха само фалшиви следи. Седем дни след нападението най-сетне бяха
започнали да анализират възможните сценарии. Отначало съсредоточиха
усилията си по летищата, границите и големите пристанища. Флотът беше
спрял и претърсил двайсет подозрителни плавателни съда. Никой не
можеше да обясни на Рап какви сигнали са поставили тези кораби в
категорията „подозрителни“, но с годините се беше научил да не се опитва
да плува срещу течението. Флотът само изпълняваше заповеди, а те идваха
от хора, които предпочитаха да симулират дейност, отколкото наистина да
свършат някаква работа.
Сега се бяха заели с по-малките яхтени пристанища и по-отдалечените
гранични пунктове. Мнението на Рап, което той не пропускаше да
разтръби, беше, че трябваше да започнат с тях още в началото.
Организаторите на нападенията бяха показали достатъчна дисциплина и
находчивост и можеше да се очаква, че ще ги проявят и при бягството си.
Въпреки всички старателни и отдадени служители, които работят в нея,
федералната власт не е прецизна машина. След атентатите на 11 септември
подготовката се беше подобрила, оборудването беше по-добро, а обмяната
на информация – по-ефикасна, но и броят на държавни агенции със
странни съкращения в имената се бе умножил. Както може да се случи
само във Вашингтон, бюрокрацията бавно и неуморно настъпваше, и все в
името на по-ефективното предотвратяване и действие при терористични
заплахи.
Рап и още шепа негови колеги бяха предвидили как ще реагират
политиците. Самата стая, в която се намираше сега, беше доказателство, че
са били прави и са успели да изпреварят с няколко хода безмозъчните

бюрократи, които продължаваха да галят с перце терористите. Сега, освен
че издирваше виновниците за атентатите, Рап трябваше да се занимава и с
този цирк – малкия проблем с Глен Адамс. Това допълнително утежняваше
и без това напечената ситуация. На Рап не му хареса, когато Хърли поиска
да закарат Адамс в къщата край езерото, но понеже знаеше за връзките му
със семейството на бившия прокурор, се съгласи. В момента му се искаше
да бяха прелетели над Атлантическия океан и да бяха изхвърлили Адамс
през багажното отделение от две хиляди метра височина. Щеше да бъде
много по-лесно.
Сега Рап и колегите му трябваше да чакат и да гледат бавното развитие
на тази трагедия. Той имаше достатъчно опит и знаеше: че когато решиш,
че някой трябва да умре, няма смисъл да отлагаш. Колебанията и
моралните дебати са за преди това. В случая с Адамс това трябваше да
стане, преди да го хванат. След залавянето му нямаше връщане назад. Вече
бяха нарушили достатъчно закони. Въпреки това Неш още се противеше.
Нищо чудно при напрежението, на което бяха подложени напоследък, но
въпреки това Рап очакваше повече от него.
Беше ставал свидетел на това и преди, най-често при военните, когато
въпреки огромните усилия използването на сила не винаги беше съвсем
прецизно. Твърде много невинни загиваха при експлозии или от случайни
куршуми и от време на време някой войник изперкваше. Симптомите не
бяха еднозначни. Всеки реагираше различно в дните непосредствено след
сблъсъка с врага. Особено в първите двайсет и четири часа след битка. Не
беше необичайно например някой от хората да стане непривично
мълчалив. Сержантите го търпяха известно време, но ако мрачното
настроение прераснеше в съмнения относно моралността на мисията,
командирите се намесваха бързо и решително. Ако някой войник не
съумееше да преодолее тази криза, изхвърчаше от армията. Бойните
подразделения не са място за обсъждане на етиката при военни действия в

градски условия. В името на бойния дух и ефективността това беше
недопустимо, затова войниците или превъзмогваха кризата, или си отиваха
вкъщи.
Рап започваше да се чуди дали би направил това с някой от хората си.
Не беше очаквал, че Неш ще има такива проблеми. Погледна бившия
морски пехотинец, който сега разговаряше с Люис в другия край на стаята,
и си помисли, че причината може би е в стреса от последната седмица.
Всички бяха прекарали много безсънни нощи, а Неш имаше по-близки
отношения от него с момчетата и момичетата в Антитерористичния
център. Да гледаш как яки мъже в пълно бойно снаряжение загиват в
планината беше достатъчно тежко, но мисията и обстановката го
допускаше. Да видиш как врагът застрелва цивилни почти от упор в офис
беше съвсем друго. Рап тръгна към Неш и психиатъра, но в този момент чу
името си от високоговорителя:
– Мич, ела и донеси папката.
Рап спря. Гласът беше на Хърли. Разговорът с Неш се отлагаше за
колата на път към Вашингтон.
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