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1. Чужди спомени 

 

2011 г. 

Провинция Лъкота, Летен дворец 

Горноземни координати: Западен Тибет 

 

Има две неща, които имперските воини никога не забравят. Първо – меча си, и 

второ – звукът на снаряд М107, чийто балистичен връх раздира синевата от край до 

край. Подобен писък събуди Димитрий и той завъртя главата си към мястото, от където 

трябваше да дойде взривната вълна. Но нищо не се случи. Опашката на снаряда 

липсваше – небето беше кристално чисто. Единственият звук идваше от лекия полъх, 

който разнасяше жегата из гората и гонеше пойните птици от скривалищата им. 

Димитрий се огледа още веднъж, след което се обърна. С вятъра се смеси нечие 

бърборене. 

Наоколо се бяха събрали тазгодишните отличници на Академията, а пред тях 

стоеше генерал Карел Сайферт. Освен главнокомандващ на армията, той беше и 

директорът на прочутата школа. Но какво правеха всички тук, събрани в горичката до 

двореца? Димитрий потърси познато лице и мерна Сергей. Странна усмивка красеше 

широкото му, червендалесто лице. Сръчка го и го попита негласно какво се случваше, 

но онзи вирна брадичка и погледна нататък. Димитрий кипна, удари му един лакът и 

привлече вниманието на всички към себе си. 

– А на вас, момчета, давам балната зала. Казах ли ви да не закъснявате? 

Обличайте костюмите и по местата! 

– Да, сър! – козируваха останалите. 

Димитрий се почувства още по-объркан. Сергей му хвърли в ръцете смокинг, 

докато той се намъкваше в своя. Воинът погледна материята през найлона, като че 

всеки момент щеше да се сети нещо важно. 

– Какво? Още ли не можеш да изтрезнееш? 

– Да изтрезнея ли? – изгледа го подозрително Димитрий. Сергей наметна ризата 

на гърба си. – Не помня дори да съм пил. 

Онзи се разсмя. 

– Значи това било да пиеш от прочутата медовина на Смирнови. 

– Колко пъти да ти казвам!? – ядоса се изведнъж той. – Клановете наричат 

медовина всичко, което пиеш от черепа на врага си. 

– Какъв късмет, че този път сме на една страна. 

Димитрий не разбра какво имаше предвид, но го последва. Тръгнаха през 

поляната покрай пътя, право към двореца. Едва тогава воинът почувства, че смокингът 

му беше някак тесен. Огледа този на Сергей – изглежда умишлено ги беше разменил. 

Останалите започнаха да се разделят на групи, а Сайферт вървеше последен. Отпред 

нещо гръмна изневиделица и невидима стена удари Димитрий. Той залитна, замахна с 

ръце и почти не падна. В миг кръвта му кипна, той се напрегна и потърси инстинктивно 

меча си. 



– Какво правиш? – извърна се Сергей с досада и повдигна вежди, когато видя 

приятеля си да стои приклекнал, като че се готвеше за спринт. – Гостите вече 

пристигнаха. Балът започна! 

– Къде ми е меча? Къде е твоят меч? Как се озовах тук? 

– О, Боже! Колко черепа отвори снощи? 

– Не ми е до шегички! Не помня нищо! Даже не знам кой ден е днес! – той се 

изправи и ядно дръпна сакото и ризата си надолу. Усети как малки иглички се забиваха 

във врата му и гъделичкаха нервите му. – И не усети това? 

– Кое? 

– Това! 

Димитрий започна да размахва ръце, готов да побеснее отново. Сергей отстъпи. 

– Сега, като се замисля, по-добре си без меч. 

– Защо? – воинът усети, че той знаеше нещо. 

„Защото всички ще умрат.“ 

– Какво каза? 

– Нищо не съм казвал – повдигна безгрижно рамене Сергей, когато двамата 

подскочиха. Генералът ги беше издебнал и едновременно им залепи по една плесница 

във врата. Двамата се свиха инстинктивно, но когато се обърнаха, видяха дебелите 

мустаци на Сайферт с пръски едра слюнка. 

– Академията ли искате да опозорите? 

– Не, генерале – поклони се Сергей. Димитрий също понечи да поднесе 

извиненията си, когато забеляза кръв да се стича от носа на Сайферт. Шуртеше от двете 

му ноздри и оцвети мустаците му в розово. Воинът ги посочи негласно. Онзи престана 

да крещи, докосна горната си устна, а после бързо извади кърпичка и попи кръвта. 

Тръгна нататък забързано и повече не се обърна. Воинът остана на мястото си да го 

наблюдава. Очакваше да се строполи, когато Сергей го дръпна към главните порти. 

Излязоха на пътя, но веднага попаднаха на прелитаща карета. Кочияшът замахна с 

камшика, за да ги накара да се дръпнат, след което подкара екипажа още по-бързо. 

Наистина имало бал. По дяволите! Антикварният парад! Подобни инициативи се 

организираха рядко, но когато станеше, цялото дворянско общество отваряше 

сандъците на баба и дядо, навличаше се с тежки мантии, злато и перли от каменната ера 

и се качваха на вълшебните си лакирани каляски, които стояха през останалото време 

като музейни експонати в обора. От някои лъхаше на пресен лак – очевидно 

собствениците им се бяха опитали да ги приведат в ред в последния момент. Димитрий 

дори забеляза залепена ръкавица на една от вратичките. Ама че фарс! 

– Да се чупим, а? – предложи воинът, малко преди да прекрачат външните 

порти. 

– Как така да се чупим? Ние сме охрана на императора! 

– Не ставай смешен. Това е работа на менторите. 

– Ама и ти си един! – Сергей го дръпна и му зашепна. – Не чу ли какво ти каза 

генерала? Шпионите потвърдиха, че отцепниците готвели бунт за тази вечер. Може и 

да изгубихме списъка с имената на заговорниците, но те познават лицата на менторите. 

Никой няма да очаква кадети, преоблечени като гости, да охраняват Хейлаковски. 

– Нещо тук не е наред. Усещам го. 



Димитрий накара Сергей да се дръпне. Минаха през портата и тръгнаха по 

мраморната алея около фонтана. Каретите свиваха по другата пътечка, към конюшните. 

Благородниците сами трябваше да прекосят тези десетина метра от фонтана с лебедите 

до стълбището с патиците. Това усилие изнерви някои от тях. Воинът се обърна, а един 

мина покрай него с думите: „Не биваше да си тук.“ 

Воинът се завъртя. Благородникът се усмихна и подхвана дамата си уверено. 

Сергей беше изчезнал. На Димитрий му се стори за миг, че мярна гърба му нейде в 

тълпата, но после самичък се отправи към залата. 

За сетен път дръпна смокинга си и намести колана си, когато изкачи стълбите. 

Благородниците влизаха по двойки и той се дръпна настрана. Застана до високите 

дървени врати и зачака момент да се вмъкне. Глашатаят вътре обявяваше на висок глас 

новодошлите и удряше с жезъла си по каменните стъпала от другата страна. Димитрий 

въздъхна. Пак хвърли поглед към вътрешността, надигайки се на пръсти, когато 

вратите потрепериха. Разтресоха се напред-назад. Дори пантите започнаха да издават 

металически звук от силното напрежение. Стълбището също се разлюля. Няколко от 

благородниците залитнаха, но запазиха равновесие и продължиха да се изкачват, сякаш 

нищо не се беше случило. 

Димитрий потърси по лицата им някакъв признак за уплаха – някой, който беше 

видял и усетил същото като него, когато помощникът на глашатая го спря с ръка. 

– Поканата ви, господине? 

Димитрий погледна към ръката, посмяла да оскверни дрехите му, и помощникът 

я дръпна засрамен. Бързо върна предишната си високомерност и пак го запита за 

хартийката. Воинът опипа костюма си. Усети нещо във вътрешния джоб и с удивление 

извади поканата. 

– Благодаря ви, господине – онзи зачете и си пое дъх през зъби. Хвърли 

критичен поглед към Димитрий и му върна картичката. – Моля, последвайте ме. 

Помощникът и Димитрий минаха покрай глашатая и слязоха по страничното 

стълбище. То минаваше точно покрай залата и от там можеше да се види всичко. 

Неизвестни благородници, безвластни благородници, прокудени, без титла, наскоро 

придобили титла, заможни или просто крадливи – цялата измет на дворянството беше 

изсипана там. Около тях щъкаха слугите им, облечени също в антични костюми и 

напомнящи на бледи копия на своите господари. Стълбището, по което Димитрий 

вървеше, отделяше тази утайка от каймака във вътрешността на двореца. 

Преди да влязат през третата порта, Димитрий забеляза как гигантският 

кристален полилей над главите им започна да се люлее. „Всички ще умрат.“ Воинът 

извърна светкавично глава към помощника, но той вървеше мълчаливо пред него, без 

да му обръща внимание. 

Вторият глашатай, доста по-възрастен от предния, също изгледа поканата и 

Димитрий с онова типично надменно изражение, като че пред него не стоеше гост, а 

навлек. Заповядаха на охраната да претърси воина и това беше последната следа от 

армията, която той видя. Никъде другаде нямаше охрана, нито ментори и воини. Само 

гости и всичките бяха поддръжници на младия император. 

Първата крачка в този аквариум на акули напълни дробовете му с дим. Но той не 

посмя дори да се закашля, когато с втората крачка забеляза как погледите на всички 



присъстващи се обърнаха към него. Бяха като карфици – дълги и остри, а той – като 

нощна пеперуда в капан. Внезапно му стана неудобно и той опипа смокинга си дали 

беше още с него. Какво тогава гледаха? Да не би да го бяха познали? Всички Смирнови 

имаха неповторима аура, която носеше неприятности. Легендите за тях бяха изтъкани 

още в миналото и никой не се беше усъмнил дори за миг. Един дързък поглед за тях 

значеше предизвикателство за двубой. Какво обаче опитваха да предизвикат тези хора? 

И защо не бягаха, след като таванът гореше? 

Димитрий вдигна поглед и забеляза воал от пламъци да се носи на вълни към 

вътрешността на залата. Полепваше по близките стени и ги правеше черни. Нищо. 

Никой нищо не забеляза, а и секунди по-късно благородниците внезапно загубиха 

интерес. Карфиците изчезнаха и пеперудата понечи да разпери криле, когато нечия 

ръка я блъсна обратно долу. 

Тежкият удар по гърба значеше, че някой се опитва да привлече вниманието на 

Димитрий. Предположи, че Сергей се е промъкнал и се изпълни с гняв, но замръзна в 

неловка гримаса, щом видя насреща си заместника на Сайферт, Бранислав Враб. 

Полковникът го потупа още веднъж по рамото да се увери, че наистина вижда любимия 

си кадет. 

– Веднага те познаха, младши! Одрал си кожата на баща си! 

– Благодаря ви,… Ако изобщо това е повод за радост, полковник – Димитрий 

усети как мислите му започнаха да се изплъзват, усещайки жегата с върха на главата 

си. Той нервно удари петите си по войнишки и скръсти ръце зад гърба си. 

– Не се сърди на стария. Изкарва ангелите на и на самите ментори. Той с теб ли 

е? А! Сигурно си дошъл да те дипломира лично императора. Само една дума и ще те 

направи преподавател в Академията. Не ти трябва да тичаш подире му. Тази работа е за 

телохранители, не за воини. Пази и коленете! Че като станеш на моите години… – и 

Враб започна поучителния си монолог за отминалата война между провинциите, 

размахвайки енергично чашата си, рисувайки картините в съзнанието си от битката и 

лицата на другарите, които никога нямаше да забрави. Явно Враб тайно съжаляваше, че 

името му не намери място върху мемориалната плоча. – Добре, че си ти, младши. Знам 

точно при кого да пратя сина си. Нуждае се от превъзпитание, негодникът… 

Димитрий ставаше по-нервен и по-разсеян. Полковникът продължаваше да 

разказва и да тресе грамадното си шкембе от смях, докато неговите събеседници 

изгубиха интерес и се обърнаха на другата страна. Тогава Враб избърса устата си, 

подаде чашата си на един сервитьор и се приближи толкова близо до воина, че 

притисна ребрата му с грамадното си тяло. Медалите му смушкаха Димитрий и той 

понечи да се дръпне, но другият го стисна яко за рамото и го дръпна към себе си. 

– Слушай, момче, не биваше да си тук. 

– Моля? – воинът трепна и кожата му се наежи. 

– Не виждаш ли, че не ти е тук мястото? 

– Защо? Какво се случва? 

– Сред нас е атентаторът – зашепна полковникът. Погледите и на двамата се 

плъзнаха по гостите. Всички разговаряха. Никой не стоеше сам. 

– Той е благородник? 



– И не само. Ще опита да си намери място горе, в Кристалната зала, където 

императорът ще вечеря с най-приближените си. 

– Знаете ли как изглежда атентаторът? 

– Казаха ми, че дрехите му били тесни, тъй като човекът, когото убил, бил 

твърде дребен. Определено ще се открои. 

Без сам да разбира защо, Димитрий първо се сети за Сергей. Бранислав обаче му 

намекна, че онзи вече бил сред тях. Димитрий се отмести встрани и отново разгледаха 

хората в залата. Те почти не помръдваха. Оркестърът свиреше в дъното, но никой не 

танцуваше и сцената пустееше. Вместо това, всички стояха около масите с ордьоврите, 

но нито ядяха от тях, нито отпиваха от шампанското. Просто говореха. 

– Сигурен ли сте, че е мъж и че няма съучастници? – Димитрий не виждаше 

човек с подобно описание, но все още подозираше, че нещо отвъд разбиранията му се 

случваше. 

– Да се огледаме, а? 

Враб и воинът се завъртяха бавно, на полукрачки. Димитрий обаче не можеше да 

се концентрира. Вместо към гостите, той пак погледна към тавана. Горе се беше 

появила цепнатина, като че плочите се бяха разместили. Димът и огънят се изплъзваха 

нанякъде и пропускаха пред себе си силно течените като от турбините на въздушен 

кораб. Светлина струеше от там – твърде ярка, за да бъде слънчева. Полковникът 

направи знак на воина. 

– Забеляза ли нещо? 

Воинът погледна към гостите само за миг. Само толкова му беше нужно, за да 

прецени. 

– Майка и дъщеря, – посочи той – страдащи от една и съща инфекция. Имат 

един любовник, но никоя от двете не го подозира. Може би отмъстителен тип? Там пък 

имаше глуповата дворянка. Полата на роклята е наобратно. Или слугите ѝ са глупави 

като нея или я мразят. Виждам избухлива домакиня с къс фитил. Май пак ѝ закъснява. 

Онази пък е просто грозна. Не се вписва в профила. 

– Мразиш грозните? – подхвърли Враб полугласно. 

– Мразя всички… Видя ли златотърсачката? Кой ѝ е дал покана на този? На 

последната маса вече няма прибори. Останаха ни кокетната дама с птица на главата, 

повърхностната изнудвачка и непълнолетна червосана до ушите дамичка. Аз бих 

заложил на онази с инфекцията. Когато страдаш, изпитваш огорчение и 

несправедливост и несъзнателно ставаш човек, който търси възмездие. 

– Сериозно ли обвиняваш човек с инфекция за съмишленик? Кой би повярвал на 

това? – шкембето на Враб отново се разклати като купа с желе заедно с бялата му 

униформа и той го хвана, за да не изхвръкне изпод колана му. 

– О, не – самодоволно отвърна воинът и погледна право към Бранислав Враб, та 

чак го накара да сподави смеха си. – Имам своя теория още от самото начало. Никъде 

не видях нито охрана, нито воини, никой. Императорът е абсолютно незащитен, докато 

наоколо се носи слух за атентатор, чието описание поразително прилича на моето. 

Дрехите, които нося, принадлежат на моя приятел Сергей. Колко ще трябва, за да ме 

обвинят, че съм го пребил и че съм ги откраднал? Дори по-лошо, да посочат мен за 

убиеца, не само защото съм воин, а защото съм Смирнов. Та въпросът ми е – къде са 



останалите благородници? Видях само един василевс в Кристалната зала. Има още 

единадесет. А дворяните? Защо липсват провинциалистите? Те са отцепниците, нали? 

Тя бяха поддръжници на старата династия, а сега този Хейлаковски мъти водата на 

всички. 

– Да не би да… 

– Да обвинявам вас? Няма значение дали е истина. Защо сега? Защо не преди 20 

години, когато беше коронацията? За какво е този бал изобщо? 

Враб инстинктивно обърна глава към Кристалната зала горе. През високите 

прозорци не се виждаше ясно, а и от този ъгъл се мяркаха само главите на 

приближените на Даниил. 

– Кой ще убие императора, полковник? Кой? – Димитрий го обърна насила към 

себе си и здравата го разтърси. Враб гледаше неадекватно, едва сега осъзнал 

случващото се. 

– Онзи, заради когото всички са тук. 

– Кой е той? 

 

От студената утроба на нощта като светкавици гръмнаха две копита по 

дървените порти на конюшнята и разцепиха гредата, подпряна от вътрешната страна. 

Кочияшите вътре подскочиха и разляха кътаното вино. То оцвети сламата в краката им, 

но те гледаха само към младата ездачка. Течението влезе след нея и опита да дръпне 

назад тъмнозелената ѝ роба, ала успя единствено да отметне качулата ѝ и да разпилее 

чупливите ѝ кестеняви коси. А! Благородничка. Дори конят се държеше господарски. 

Влезе напред, вдигайки високо колене, все едно беше на състезание. 

Александра прескочи Вихър, хвана поводите му, но нещо сякаш я повика и тя 

погледна назад. Слънцето отдавна беше изгаснало зад хребета и сега лилави силуети 

очертаваха върха му. Нямаше никаква друга светлина, нищо, което можеше да ѝ 

подскаже какво беше правила до момента, в който разби вратите. Все пак, имаше две 

неща, които една дукеса трябваше да знае – от къде идва и на къде отива. Май това 

беше минималното изискване, за да я приемат в двора. 

Вихър започна да пръхти и да недоволства – размаха гривата си и затъпка на 

място, с което изплаши останалите коне. Александра го дръпна настрана, но когато 

събра полите на наметалото си, видя един кочияш, проснат на земята в безсъзнание. 

– Вихър! – тросна се тя и наклони рязко муцуната му, за да види какво е сторил. 

– Още не съм получила благословията на императора, а вече уби човек! Не! Без 

оправдания! Помогни ми да скрия тялото! 

Александра пусна юздите му, преметна пелерината през рамо и с усилие хвана 

мъжа за краката и го дръпна към близката купа сено. Стовари друга отгоре му и изтупа 

изморено ръцете си. После стисна кръста си и се изпъна назад. Конят и кочияшите я 

наблюдаваха със скрито очакване. 

– Ти! Виновен си! Отивай си на мястото! А вие! – тя посочи мъжете и те 

облещиха очи, все едно ги беше хванала за гушите. Нищо не сте видели! 

– Нищо! Нищо! – повториха кочияшите и я съпроводиха с поглед, докато се 

качваше по стълбището. Вихър пък тръсна гривата си и бутна с муцуна вратичката на 

заграждението си. Кочияшите го следяха със страхопочитание, а после пак извърнаха 



глави към краката на нещастника, когато нейде от горното помещение се чу трясък и 

Александра се затюхка. 

– Не отново! 

В коридора на първия етаж не останаха слуги, които да си патят от 

първобитните ѝ маниери, така че, след като скри пухкавата готвачка при метлите, 

младата господарка тръгна към южното крило, където се намираше балната зала. 

Коридорът ѝ се струваше безкраен, затова се затича, но внезапно беше изблъскана 

вляво. Удари се в стената и се свлече по нея. За миг ѝ причерня, сърцето ѝ заби 

неистово и усети с горещите си страни как хладно течение мина покрай нея. Почувства 

дъхът на десетки души да се смесва и телата им, които изпълниха коридора. Каменният 

под внезапно хлътна и въздъхна. Александра вдигна ръце и задраска с нокти по стената, 

но пръстите ѝ се хлъзгаха по гранитните плочи. Допря лицето си и тялото ѝ се вкочани 

от страх. Течението шумеше във врата ѝ, кожата ѝ настръхна в отговор и гърбът ѝ се 

изви болезнено. Глъчката постепенно се оттече към края на коридора и заглъхна на 

темпове. Александра отвори очи и се огледа. Изправи се светкавично, завъртя се и 

тръгна отново в същата посока, когато усети, че нещо я следваше. 

Тя се спря, извърна се, но нищо не видя. Подуши въздуха. Подуши го пак. 

Онова, което я следваше, беше миризмата на Вихър, тор и слама. Миризма, която беше 

пропила в униформата ѝ. Мерна калните си кожени ботуши, които бяха оставили следи 

навсякъде и я осени прозрение. Върна се няколко врати нагоре по коридора, за да влезе 

в покоите на някаква графиня. 

Всичко в стаята беше внимателно подредено – дори бродираните завеси бяха 

дръпнати, за да се запази приятната хлад, идеща от каменните стени. Леглото беше 

приготвено и чакаше завръщането на своята дворянка. Само върху тоалетната цареше 

безпорядък. Червила и белила стояха отворени и съхнеха, жертви на бързината и 

суетата. Александра се наведе и потърси образа на тяхната господарка в огледалото, но 

като установи, че беше сама, отиде до гардероба. 

Разочарованието се вряза в гърдите ѝ, щом видя роклите, окачени вътре. От край 

до край бяха все червени и всичките – в един и същи нюанс. Тя размисли, но не затвори 

вратичките. Завъртя се и видя отстрани висок скрин. Имаше и катинарче. Един удар с 

металната статуетка до леглото и катинарчето се счупи. Какво разочарование. Скринът 

беше пълен с още червени рокли и червени копринени чаршафи. Дори килотите и 

корсетите бяха в същия цвят. Александра ги хвърли обратно, тръшна ядосано капака и 

излезе. Влезе в съседната, но там също я посрещна хладния мрак и миризмата на силен 

парфюм. Отвори гардероба – още червени рокли, в скрина – също. Излезе. 

Третата стая беше същата. Александра пусна дръжката, без да влиза. Провери 

останалите стаи, но всичките бяха еднакви. 

– Така ли искаш да играем? – рече през зъби тя. 

Стиснала юмруци и набивайки пети, Александра се върна в първата стая. Взе 

първата червена рокля, която докосна, и я облече. Както и предполагаше, нейната 

собственичка бе не само едра, а и доста мощна в раменете. Ръкавите се изхлузваха 

надолу и я правеха непохватна, корсетът стигаше до дупето, а полите я спъваха и се 

влачеха след нея. Странно. На закачалката изглеждаше напълно нормална рокля. 



Александра се огледа и видя големи стари ножици на тоалетката. Взе ги, стисна 

края на полите и прокара остриетата през плата, но те дъвчеха материята като две 

беззъби старици. Младата господарка измъкна ножиците и ги приближи към лицето си. 

На слабата светлина, идеща зад гърба ѝ, тя забеляза, че ръжда беше полепната по тях. 

Хвърли ножиците настрана, но се сети какво се беше случило. Прерови чекмеджетата 

на тоалетката и извади от долното ленена кърпичка. С нея хвана ножиците и отново 

стисна полите си. Този път платът се подчини на остриетата – „клъц – клъц“, 

повеляваха те. „Клъц – клъц“ и ръкавите също си заминаха. 

Доволна и горда, Александра пусна ножиците на земята и тръгна бавно по 

коридора. От самодоволство не можа да сведе главата си, но полите пак я спънаха 

подигравателно. Тя погледна надолу, повдигна ги и огледа роклята. Въпреки че платът 

беше срязан и конци стърчаха на реснички от него, той пак беше пораснал до същата 

дължина, заедно с ръкавите ѝ. 

– Естествено! – Александра стисна плата, опита се да го скъса с ръце. Вратът ѝ 

се изви назад, а зъбите ѝ заскърцаха от яд. Изправила гърба си, тя се върна, смени 

роклята, но този път закачи полите и ръкавите с безопасни игли. Едва тогава продължи 

по пътя си. 

„Кръвта на Виена“ я викаше с пресипнал глас от вътрешността на двореца. 

Александра видя светлините по едно от стълбищата. Качи се забързано, дръпна 

завесите и се озова на малка тераса над балната зала. Музиката се смени с „Гласовете 

на пролетта“ и пот изби внезапно по челото ѝ, щом погледите на присъстващите се 

насочиха към нея. В миг разговорите и танците се прекратиха и сърцето ѝ заби с 

ритъма на оркестъра. Помисли, че се е появила гола, но усети как пръстите ѝ още 

стискаха роклята. Светлината се разливаше по сатена и я правеше да изглежда като 

обсипана с диаманти и перли. Но всичко, което виждаше Александра, беше кръв. 

Тя направи крачка. 

Гостите загубиха интерес. 

Окуражена, Александра слезе, но на последните стъпала се спря. Пътят ѝ 

препречи един от глашатаите. Тя се вцепени и сграбчи парапета, готова да се прехвърли 

с един скок, ала счете, че това щеше да е крайно неуместна поява при все, че 

първоначалният план беше да се вмъкне незабелязано. 

– Поканата ви, госпожице! – бяла ръкавица се протегна към нея. Александра 

изви главата си назад и понечи да се върне. 

– Покана ли? – очите ѝ гледаха с ужас, докато устата ѝ се кривеше нагоре-

надолу, опитвайки да си припомни как да се усмихне. – Забутала съм я някъде. 

Трескаво, тя започна да опипва ту деколтето си, ту корсета си, като че щеше да 

намери скътан начин да се спаси. Очите ѝ още търсеха изход, когато забеляза движение 

в Кристалната зала и ръката ѝ сама посочи натам. 

– А, вижте! Дук Николай е тук с жена си! Те са мои… познати. Трябваше да 

влезем заедно, но аз… такова… се загубих – тя пристъпи, но глашатаят пак ѝ препречи 

пътя. 

– Без покана не може. Имате ли придружител? 

– Имам… съпруг – тя се огледа. „Къде са пъпчивите петнайсетгодишни 

ухажори, когато ти трябват?“ – рече си тя гневно, осъзнавайки, че всички тук бяха 



двойки. Мерна някакъв мъж встрани от тълпата. Беше висок, с кестенява коса и остри 

скули. Той стоеше с гръб, но се обърна в профил и тя улови свивката на лакътя му. 

Представи го на глашатая и пусна елегантна усмивка на млада булка. Глашатаят зина 

да поиска покана, когато гласът му замря и той шумно преглътна пред наследника на 

Смирнови. Тръпки полазиха по гърба му и разни гласчета му припомниха слуховете, 

които беше чувал за Димитрий и предците му, основателите на тъмните изкуства. 

– Това сте вие… – рече глашатаят едва и усети, че почва да отстъпва. – Радвам 

се за вас… за брака ви и за… вас. 

Онзи изчезна зад колоните и не се мярна повече. Димитрий го изпрати с ледения 

си взор и потръпна раздразнен. Мразеше да го заговорят непознати, но повече мразеше 

да го докосват. А сега щеше да покаже на тази нахална госпожичка колко мрази и нея. 

Той се извърна да я направи по-ниска от тревата, но видя, че лакътят му висеше 

изоставен в пространството, докато тя самата беше изчезнала. Той се завъртя на пръсти 

и я видя да се изкачва внимателно по стълбите към Кристалната зала. Направи няколко 

широки крачки, настъпи нарочно края на роклята ѝ, тя залитна, а той я улови. 

Александра почти не изпищя от страх. Изкряска едва когато видя лицето на своя 

спасител. 

– Защо излъгахте, че сте ми съпруга? – изсъска в лицето ѝ той, вместо да я 

успокои. Александра дойде на себе си и сама се изправи. 

– Защо? Женен ли сте? – после добави на себе си. – Трябваше да вляза някак. 

– Само враговете на империята се вмъкват неканени. Вие сте нарушител. Трябва 

да ви изведа! 

– Вие сте нарушител! Не би трябвало да сте тук! 

– Не аз съм този без покана – Димитрий изведнъж осъзна какво му беше казала. 

– Защо не ми е мястото тук? 

– Виждам ви за пръв път. Затова. 

– Назначиха ме днес… 

– Не това… – Александра пак погледна нагоре и опита да освободи ръката си от 

неговата. – Вижте, трябва да въртя. Не ми остана много време, а искам да ги видя. 

Императорът… 

Тя се качи две стъпала нагоре, когато едното пропадна и кракът ѝ се заклещи. 

Александра загреба с ръце във въздуха, но като не намери за какво да се захване, падна 

по корем. Ожули лактите си, ала се изправи почти веднага. Измъкна крака си и 

запъхтяна сграбчи наново полите си, за да се изкачи. На Димитрий нищо от това не му 

убягна, но той сметна, че тя се преструваше като всички останали. Той понечи да се 

върне долу, макар да беше на половината път, и тогава му хрумна – ако се качеше при 

императора, щеше да навреме да го предпази от атентатора. 

Воинът отново дръпна сакото и ризата, догони Александра и я хвана под ръка. 

Изненадата я побутна, а тя се заклати напред-назад. Стисна го и почувства как някоя от 

безопасните игли поддаде и хвръкна, при което роклята бавно започна да се плъзга 

надолу. 

Когато се качиха, страхът на Александра се изпари и тя си припомни за какво 

беше дошла. В главата ѝ се вмъкна песен и тя започна да тактува. „Едно, две, три, 

четири – едно, две, три, четири… Едно – гостите, две – императорът, три – родителите, 



четири – обещанието.“ Димитрий също си тактуваше мислено. Оглеждаше всички 

възможни места, от където някой би атакувал. В Кристалната зала бяха малко местата 

за скривалище. На тази широка тераса, разположена над малката бална зала, имаше 

поне тон кристал. Като се започнеше с тежките полилеи от единия до другия край, през 

огледалата, които покриваха стените. Парапетът също имаше кристални елементи, 

статуите покрай прозрачните вази. Светлината беше силна. Идваше от електрически 

крушки в ръбовете на огледалата. Всичко там изглеждаше така, като че самата 

Вечерница беше дошла на гости. Светлината караше присъстващите нервно да се 

разхождат около масата. Даниил още разговаряше и никой не смееше да седне без 

негово разрешение. 

– Не очаквах да ви видя тук, Кардам – рече Даниил и всички се обърнаха към 

него. Макар и още младолик, русите му коси и сини очи му придаваха благ и 

достолепен вид. Величествената осанка стоеше закована в дръзкия му и насмешлив 

поглед; в изпънатия му като на войник гръб, дори в сянката му, която следваше и най-

малкия му жест. Василевсът на Лъкота също се извърна при този призив и с отегчение 

въздъхна срещу императора. Неговите дрехи също бяха скъпи, но прегърбен от грижи и 

сломен от надежди да вземе чуждия трон, Кардам бледнееше някак. 

– Огорчава ли ви присъствието ми, ваше величество? 

– Не, Балик. Радвам се да ви видя. Надявам се, защото премислихте за 

доставките – Даниил погледна небрежно към дук Николай, който стоеше от дясната му 

страна, и попиваше от величието на своя господар. Балик също го забеляза, но пак 

въздъхна. Императорът вярваше на някакъв учен повече, отколкото на съветниците и 

приятелите си. 

– Тягостно ми е, че ме смятате за дезертьор, ваше величество. Аз никога няма да 

се отметна от Алира и горещо подкрепям всяка ваша идея, свързана с укрепването на 

защитата ни. Лично прегледах плановете на новия щит. Перфектни са, но къде са 

резултатите? Доставям материали за вашата лаборатория от години, а резултати все 

няма и няма. 

– Прототипът… – намеси се Николай, но Даниил веднага го спря с ръка. Дукът 

винаги защитаваше идеите си пламенно, почти безразсъдно. 

– Соларният щит е бъдещето, приятелю. Вечната енергия и пълният контрол. 

Той ни защитава дори в момента и, ако не вярвахте в него, нямаше да сте тук. 

– Лаго не вярва – рече сухо Балик. – Затова Кататания няма да ви подкрепи. 

– Лаго не подкрепи и коронацията ми, но никога не съм таял лоши чувства към 

него. Той живее още във времето преди появата на Базата. Не иска да разчита на 

компютър, ръководещ парчета метал, пълни с експлозиви, да ни защитава, след като 

имаме толкова надеждни кадри сред воините. Проблемът е, че днешният свят не воюва 

с мечове, а с автомати. Няма да допусна да бъде пролята и капка повече алирианска 

кръв. 

Челюстта на Даниил се размести нервно, а кожата около шията му се наежи, 

докато си представяше лицата на враговете си. Кардам Балик стана нервен и потърси 

начин как да се измъкне от нелепата ситуация, но Николай се намеси навреме. 

– Да не забравяме за какво дойдохме – тъмните му очи посочиха към 

стълбището, където се появи дъщеря му с кавалер под ръка. Всички бяха дошли в чест 



на посвещаването ѝ с титлата дукеса. Девическата ѝ свенливост възвърна доброто 

настроение на императора и той пристъпи, за да посрещне последните си гости. 

– Александра? – Даниил докосна свободната ѝ ръка. – Мислех, че няма да видя 

по-красива жена от майка ви. 

Чула името на дъщеря си, София се приближи и застана до Николай. Веднага 

видя вредителя, който стискаше дъщеря ѝ. Дори да го убиеше в подобна зала, щеше да 

направи смъртта му красива. Разтреперана от отвращение, тя зачака подходящ момент. 

– Ласкаете ме без причина, ваше величество – нежно отвърна Александра и 

опита да пусне ръката на Димитрий, но в същия момент Даниил го заговори. 

– Младият Смирнов, нали? Каква приятна изненада. Винаги съм искал да се 

запознаем. Баща ви е моя упора от самото ми възкачване. Той беше първият, който ме 

призна, а сам знаеш колко е трудно да спечелиш воините на своя страна. 

Неразгадаема гримаса се появи по лицето на Димитрий, когато споменаха баща 

му. Всеки нерв по лицето му бе опънат от напрежение и превъзбуда. Но секунди по-

късно той спокойно се усмихна, без следа от раздразнение. 

– Прав сте, господарю. Единствено страхливец ще използва клетва, за да наложи 

волята си. Но ето, че всички тук са готови да разменят живота си с вашия. 

– Ами ако ти кажа, че има живот, по-важен от този на твоя император? – Даниил 

гледаше право към него. Димитрий почувства натиск в гръдния кош, както когато 

всички погледи бяха отправени към него. Той преглътна и опита да отклони темата. 

– Изпитвате ли ме, господарю? 

– Не. Но ще разбереш, че не всякога ще можеш да се уповаваш на клетвата си за 

вярност – Даниил скръсти ръце зад гърба си, усмихна се добродушно и обърна лице 

към приготвената маса. – Да вечеряме? Кардам? 

Василевсът на Лъкота замръзна, докато сядаше. Тялото му се вцепени, все едно 

някой му беше забил стрела в гърба, а шишкавата му глава се завъртя въпросително. 

– Предполагам, че няма да можеш да останеш. Вестоносците ми тъкмо ти 

доставиха у дома новото ми предложение за търговските ни отношения. Разгледай го и 

да се срещнем сутринта да го обсъдим. 

Устните на Кардам се слепиха, бузите му се издуха, малко преди да експлодира, 

той вежливо отвърна „Да, господарю“ и се изниза унижен. 

– Изглежда се освободи място за вас, Смирнов – подкани го императорът и се 

настани на стола си, заобиколен от слуги. 

Всички се настаниха по местата си, а прислугата дръпна едновременно 

столовете им, за да ги разположи. Даниил седна, а останалите го последваха. Само 

Александра стоеше приклекнала над седалката. Хем катовете плат ѝ пречеха да се 

вмъкне между подлакътниците, хем новината, че наглият ѝ фалшив съпруг е брутален 

убиец. За воините беше чувала единствено от майка си и все лоши неща. А именно тя 

беше спокойната. Александра се наклони към нея и ѝ прошепна: 

– Нека се разменим. 

София остави бисквитката с хайвер, от която си отхапа, преглътна сухо и облиза 

дискретно устни. 

– Скъпа, етикета ли забрави? Закъсняваш и на всичкото отгоре пак си дошла без 

корсет. Яздила ли си? Вониш на тор. 



– Няма ли да се разменим? – да си признае честно, в момента, в който София 

започнеше с упреците, Александра оглушаваше и се събуждаше в края. Не получи 

отговор и ѝ остана просто да се примири. „Едно, две, три, четири“ – започна отново да 

тактува тя, стискайки очите си. Сърцето ѝ обаче продължаваше да танцува на „седем, 

осем“ и нямаше скоро да се успокои. „Воин. Той е просто воин… Човек, който има 

право да убие публично. А останалите ще продължат да преглъщат странната синя 

супа, която сервираха вместо предястие.“ – утешаваше тя. В такива моменти човек 

търси опора, някакъв малък бог, на когото да принесе в жертва горчивото си страдание. 

Но хората се хващат за първото, което им попадне, без да ги е грижа дали ще ги завлече 

на дъното. Като онзи престарял старшина от другата страна на масата, който в 

миналото беше личен наставник на Даниил, а днес – поредното гладно гърло. 

Александра не осъзнаваше защо погледна точно към него, ала когато слаба 

надежда затрепка в нея, старецът взе, че умря. Стана за секунди. Шрапнел прелетя 

покрай рамото на младата господарка и се вряза в жилестото му тяло. Дробовете му се 

свиха като стар, пробит акордеон, и от гърлото му изхвръкнаха различни звуци. 

Следващата глътка въздух го задави и от устата му рукнаха черни кърви. Обагриха 

брадичката му и тръгнаха по шията му. Ръцете му се свиха навътре, китките се 

вкочаниха и цялата му снага се разтресе. Изведнъж главата му се отметна назад, а очите 

му се обелиха. Звуците и кръвта се смесиха, тя забълбука в устата му и се превърна в 

пяна. Александра прикри лицето си, без да иска. Опита се да се овладее, да отклони 

поглед, но пред очите ѝ все се появяваше стареца, а бълбукането се засилваше. 

Димитрий също забеляза стареца. Неговата агония не го трогна. Вече беше 

убеден, че случващото се не беше истина и ако искаше да не се издаде, той трябваше да 

се преструва на сляп и глух като останалите. Гребна си от супата, но размисли. За пръв 

път синтетичната храна започна да му липсва. Тази блудкава течност с аромат на 

индийско орехче му напомняше на разредител. Даже чувстваше аромата му в главата си 

и му се догади. 

В Кристалната зала се промъкна неканен гост. Стрелна се като светкавица през 

огледалата и полилеите и погъделичка Димитрий по носа. Воинът завъртя главата си 

нагоре и наляво, но натрапникът продължаваше да прибягва между ресниците му и да 

дразни очите му. Накрая той погледна нататък. Лъчът идваше откъм другия край на 

залата. Димитрий не го видя веднага, но Сергей му правеше знак да слезе долу. 

„Открих атентатора“ – сочеше той на жестонимичния им език, а после му посочи къде 

ще го чака. Воинът махна кърпата от коленете си и се изправи, когато в същия миг 

Александра също стана. Двамата щръкнаха като два стръка в голо поле. Императорът 

ги изгледа въпросително. 

– Да – рече внезапно Александра. 

– Ще танцуваме – обяви почти веднага Димитрий, а Александра зяпна. Размисли 

и му подаде свивката на лакътя си. Той обаче ѝ предложи своята и тя я стисна разсеяно. 

– Да – повтори младата господарка и погледна отново към мястото, където вече 

изстиваше трупа на стареца. Нуждаеше се от глътка въздух. В паниката си дори беше 

забравила такта. Хвана се за Димитрий, за да я отведе. Той почувства съпротивлението 

ѝ, затова я дръпна по-силно и бързо я поведе обратно към балната зала. 



Като застопорени с тежести, краката на Александра едва се отделяха от земята. 

Тя крачеше припряно, придържайки се с върха на пръстите си за близкия парапет. 

Тялото ѝ беше започнало да се вкочанява от страх. Само умът ѝ се блъскаше като 

побеснял и се заливаше от вътрешни ридания. „Едно, две… Не губи концентрация! 

Три… Боже, помогни ми!“ 

Устремен, Димитрий се насочи право към Сергей, влачейки дамата си. В 

последния момент приятелят му направи знак да се срещнат дискретно. Воинът 

незабавно заби крака. Пусна Александра и се приближи до оркестъра. Прошепна нещо 

на маестрото и го потупа по рамото. Върна се при Александра и улови ръката и кръста 

ѝ. Изправи гръб и тогава чак почувства как цялата трепереше. „Поредната“ – поблазни 

се той, че още някоя се е поддала в плена на уж неземния му чар. 

– Можете ли да танцувате? – надменно запита той. 

– Ще повърна – беше отговорът. 

– Ще го приема за „да“. 

Димитрий и Александра се завъртяха и в този миг сцената се изпълни с танцови 

двойки. Движението изхвърли още една от безопасните игли, заради което воалите 

паднаха и полите се засуркаха по пода. Валсът беше групов, така че на няколко стъпки 

трябваше да сменят партньорите си. Димитрий се засили и завъртя Александра толкова 

силно, че почти я хвърли в ръцете на следващия ѝ партньор, за да достигне до Сергей. 

При смяната изблъска грубо партньорката му, тя се спъна и излезе от кръга, а той хвана 

приятеля си и двамата се завъртяха ръка за ръка около невидимия център. 

– Защо аз съм дамата? – възнегодува Сергей и понечи да си сменят местата, но 

Димитрий не му позволи. 

– Уредих си място в Кристалната зала! Прикритието ми ли искаш да развалиш? 

– Млъкни! Открих кой е атентаторът – Сергей погледна през хората, сякаш го 

държеше на мушка. Отново се смениха. Александра се олюля и изведнъж почувства 

роклята да се разкопчава и да се свлича по нея. Сграбчи моментално воина през кръста, 

а той вдигна отвратен ръце над главата ѝ. От всичко на света най-мразеше лесните 

жени. 

– Какво си позволявате? – строго занарежда той и опита да я отдели от себе си 

като вредна гадинка. 

– Роклята ми… – зашепна тя, но стисна зъби и се пусна на следващото 

завъртане. Сергей отново хвана Димитрий и силом опита да го поведе, но онзи тропна с 

крак, готов да му смаже петите. 

– Атентаторът е жена – рече накрая онзи. – Носи червена рокля. Заповедта е да я 

отстраниш. 

– Къде е взривното устройство? 

– Още търсим. До тук намерихме две, но и двете са с различна честота, което 

значи, че детонаторът не е един. 

– Ясно – Димитрий оттласна Сергей от себе си, направи полукръг и стисна 

Александра. Замаяна, погледът ѝ се премрежи и устните ѝ се разтвориха. Той я тръсна, 

за да я събуди, но тя изпъна главата си назад като болнава и се отпусна в ръцете му. – 

Ела на себе си! Съвземи се! 

– Не мога повече – рече тя с отслабнал глас. 



– Ти ли си атентаторът? – запита я той, шепнейки, но тя не реагира. Той хвана 

врата ѝ и натисна дълбоко под раменния ѝ мускул. Там имаше голям нервен сноп, 

който при стимулиране изпращеше импулси из цялото тяло и парализираше част от 

врата и шията. Използваха това място за мъчения, защото носеше болка като при 

костномозъчна аспирация. Мозъкът изпадаше в шок и тялото ѝ се бореше за живот. 

– Кажи! – повтори воинът и Александра сподави агонията си. Болката я събуди 

от кошмара и зениците ѝ внезапно се разшириха. Тя дойде на себе си и стъпи здраво на 

краката си. 

– Защо го направи? – стрелна го тя с горящия си поглед. 

– Ти ли си атентаторът? 

– Кой… Ти… Оу… – тя завъртя очи. – Ето защо си толкова различен. И ти го 

виждаш, нали? 

– Да виждам кое? 

Александра самодоволно се усмихна, но му посочи накъде да се обърне. Таванът 

пак се разтвори над главите им. Профучаха куршуми наоколо и шрапнели хвръкнаха 

във всички посоки. Чашите се пръснаха. В хълбока на една жена се появи дълбока рана. 

Кръвта шурна по роклята ѝ. Онзи до нея остана без долна челюст. Двама господа 

паднаха на земята с премазани крака. Наоколо пищяха снаряди и въздухът се огъваше и 

вибрираше. Ставаше ту светло, ту тъмно. Кристалната зала затрака и един полилей се 

откъсна и се вряза в масата със страшна сила. Писъците бяха на самото дъно на този 

хаос от събития. Димитрий несъзнателно се притисна към Александра, виждайки 

всичко това. Завъртя се в празния кръг, около който танцуващите се носеха. 

Предчувстваше, че цялата зала щеше да се строполи отгоре му. 

– Какво се случва? – тръсна той Александра. Тя го погледна съчувствено, 

положи ръце върху неговите, за да пусне шията ѝ, и продължи да го държи нежно, за да 

го успокои. 

– Не се безпокой. Няма да пострадаш. 

– Това сън ли е? 

– Спомен. 

– Моля? 

Александра посочи контурите на залата и детайлите, които непрестанно се 

меняха. Храната по масите беше ту плодове, ту топли блюда; имаше вази, после ги 

нямаше; дори цветовете на боята се колебаеха между бежово и прасковено. 

– Колективен спомен, ако трябва да съм точна. Всички присъстващи са вече 

мъртви, но техните спомените продължават да живеят и да отекват отново и отново в 

безкрайните глъбини на вечността. Смества се картини напред и назад във времето. 

Затова виждаме едновременно убийство в спокойна обстановка и никой не реагира. В 

началото споменът винаги е точен, плавен и нищо не може да се промени, но по време 

на вечерята горе нещо започва да пречи и бързо се стига до кулминацията, в която 

всички са мъртви. Тук няма да намериш своя атентатор. Ще посочат нас, защото ние не 

принадлежим на това място. Ние сме вредители. 

– Как съм попаднал тук? – Димитрий още не можеше да обхване с мисълта си 

краищата и началата на този малък свят. 



– Не зная. Може някой да те е извикал. Аз идвам рядко тук да търся отговори, но 

събудя ли се, забравям всичко. 

– Защо… всичко е толкова… 

– Неясно? – тя се подсмихна като дете. – Спомените са коварни. Когато липсват, 

се активира друга част от мозъка, която е отговорна за въображението. Не зная колко от 

това пред нас е истина и колко – измислица. Понякога, за да скрием дълбоката рана, 

ние създаваме реалност, в която тя не съществува. Някои от тези хора продължават да 

се веселят и да говорят, сякаш нищо не е било, но други потъват в спомените си и 

умират от онова, което ги е убило. Преживяват тази агония отново и отново, а мъката 

им отеква отново и отново и този кошмар няма да има край. Трябва да излезем от тук, 

преди да сме заседнали в техния кошмар. 

Александра уверено улови ръката му и го поведе. Под стълбите имаше врата към 

чаена стая. Двамата затръшнаха вратите на кошмара и останаха сами. Глъчката 

опитваше да си проправи път през тесните отвори и да ги върне обратно на сцената, но 

сега те бяха съюзници. Заключиха вратите и се отдръпнаха от тях. 

– Прозорците! – посочи Александра и с Димитрий дръпнаха завесите. Стана 

тъмно. Запалиха свещ. Мъждукащата светлинка се бореше с дългите сенки, които 

обримчваха стаята. Закачаха се по меките мебели с дългите си нокти, а телата им се 

издигаха със светлината до тавана. Двамата застанаха в кръг около свещта и се 

погледнаха така, сякаш бяха начертали магически кръг с телата си и се готвеха да 

призоват могъща стихия. 

– От къде ще избягаме? 

– Не можем – Александра погледна за сетен път към вратата. Тя щеше да му 

каже нещо, когато с восъка се смеси капка вода. После – още една. Младата господарка 

погледна към кавалера си примряла. – Защо си мокър? 

Димитрий докосна перчема си и от него потече струйка вода. Опипа дрехите си 

– ризата и панталона бяха подгизнали. Изпод ръкавите и сакото му продължаваше да се 

стича вода, после и по бакенбардите и челото му. Той се задъха и внезапно повърна 

морска вода. Избърса бързо устните си, но усети, че се задушаваше и се отдръпна от 

защитния кръг на светлината. Александра заобиколи свещта, хвана страните му с длани 

и го накара да я погледне. 

– Недей! Не мисли за нищо! Погледни мен! 

– Какво става? – той пак се напъна да повърне. 

– Нашите спомени се смесват с тези на останалите. Това не е истинско. Не мисли 

за него. Концентрирай се! 

Димитрий вдиша, ала дробовете му бяха като пронизани с игли и остра болка го 

обземаше за сетен път. Той погледна към нея, както го беше помолила. Тези топли 

кафяви очи и усмивка го изпълниха със сладка надежда. Димитрий понечи да ѝ 

благодари, когато видя, че червената рокля беше скривала и нещо друго. 

– Ранена си – посочи той. Александра стреснато погледна към стомаха си. Както 

се опасяваше, раната прокървя на момента и тя усети убождането, все едно беше 

станало току-що. Сграбчи роклята си и опита да напъха плата навътре. Сви се от болка 

и остана прегърбена и стенеща. Сянката ѝ отгоре ехидно я имитираше и се превиваше 

от смях. 



– Излъгах те, прости ми – отрони тя, след като отказа помощта на Димитрий. 

Погледна го умоляващо. – Аз съм една от тях. Аз съм спомен и ще изчезна с тях. 

– Не… 

– Нищо не е загубено. Когато се събудиш, намери ме. 

– Не… Не мога. Няма да запомня нито името ти, нито лицето ти, също както не 

помня как се озовах тук. 

Александра преглътна. Пусна ръцете му и с бавни крачки приближи вратите. 

Пусна раната си и с окървавени длани стисна златните дръжки. 

– Има нещо, което никога няма да забравиш. Така ще ме откриеш. 

Той пристъпи към нея, но тя отвори вратите и падна по корем. В този миг 

отприщи мощна експлозия от светлини, която се изсипа в стаята, пръсна сенките и 

погълна всичко от този свят. 

 

 


