
Сага „Лицата на Сандра“ 
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3. Error 

 

Три бяха лицата, които защитаваха империята – армията, Академията за воини и 

Агенцията. Първите две избираха кадрите си със строги проверки, докато последното 

получаваше остатъците. Затова и репутацията му беше смехотворна. От Агенцията 

прибягваха до всякакви манипулации и нечовешки изтезания, за да видоизменят 

посредствената измет в нещо достатъчно ефективно, което да си играе със скъпите им 

джаджи, но и леснозапалимо, за да могат да се отърват от него по всяко време. Дори 

хората на Радостин трудно биха го разбрали, сам той не можеше да ги опише, но вече 

не се чувстваше заменим. От всичко най се страхуваше, че Наташа беше онази, която 

не можеше да замени и ако тя си тръгнеше, някаква голяма дупка щеше да се появи в 

сърцето му. Щеше да погълне същината му, започвайки с разсъдъка му. Само мисълта 

за това открехна тази бездна в гърдите му и Радостин забрави предпазливостта си. 

Откакто Наташа престана да говори с него и да идва на уреченото място, той не 

мислеше за нищо друго. Даже когато отчаяно се опитваше да се изплъзне от 

обсебването си, все му се струваше, че чува името ѝ. Вятърът шушнеше в клоните, 

камъните по алеята го шибаха по прасците, храстите шумяха и шептяха, а горещият 

въздух шаваше едва, задушен от шепите на слънцето. „Шшш“ – повтаряха те, 

„Наташшша, Наташшша“. Беше необичайно горещ майски ден. Сенките се бяха свили 

и от тях бяха останали единствено трептящите им контури. Всичко живо се беше 

изпокрило по къщите. В училище дори пропуснаха сутрешната физзарядка и учеха на 

отворени врати и прозорци. Към десет вятърът съвсем изчезна и всички се почувстваха 

като потопени във вряла вода. Поемаха си едва дъх с жадно притворени уста и очите им 

немощно следяха как стрелките на часовника изоставаха на поредната обиколка. 

И слънцето, и времето бяха спрели. Само Радостин не усещаше това тягостно 

напрежение, защото взорът му беше отправен към Наташа. Тя беше отпред и 

преписваше поучителни слова, докато той седеше на последния чин. Никол се беше 

облегнала на него с цяло тяло. Говореше си нещо под носа и си чоплеше замечтано 

косата. Притаил дъха си, Радостин чакаше Наташа да се извърне поне толкова, че да 

види част от лицето ѝ. Знаеше, че тя го усеща. Гърбът ѝ трепереше от гняв на моменти. 

И в нея имаше много потиснати и недоизказани чувства. Той помисли, че тя ги криеше, 

за да го предпази, но грешеше. Наташа не беше като илюзията, родена в главата му. 

Колкото до истинската, тя си наричаше детински желания, като да се отвори 

земята или да я удари мълния. Вниманието на Радостин беше станало всеобщо и като 

клинове одумките на околните се забиваха в крехкото ѝ търпение. Челюстта ѝ така се 

схвана от напрежение, че тя не можеше да си отвори устата, за да извика, докато бурята 

в нея набираше сили. Единствено раменете ѝ продължаваха да потрепват, подобно на 

лош предвестник. Само учителят по физика не забелязваше нищо. Противно на 

наложения стандарт всички във Вишен да са съмнително атлетични, въпреки липсата 

на стадион или велосипеди, г-н Геров имаше отлично провиснало шкембенце и 

шивашки комплект в левия джоб, с който проправяше редовно долната част на ризата 

си. Понякога забравяше за игленика, заради което пръстите на лявата му ръка все бяха 

увити в лепенки. Преди седмици заболя от тетанус и за да прикрият болестта му, го 



натъпкаха с успокоителните на Наташа и днес халюцинираше, че е на научен 

симпозиум, на който никой не го прекъсваше. Дори не чу звънеца. 

Наташа скочи веднага и бутна Геров на излизане. Радостин я последва. 

Прескочи чиновете, сбута хората и се озова в коридора. Никол го последва с 

неразбиращи очи и ревност. Странната му мания по Наташа не постигна нищо и без 

друго. Тя продължи да го игнорира и с върховни усилия да поддържа илюзията, че 

всичко беше наред. А после стана обяд. В столовата пак имаше жито и нискомаслено 

панирано сирене с вкус на подметка. Картофените хлебчета пък бяха станали на камък. 

В такива случаи Наташа правеше дупка в купчинката с жито или дълбаеше хляба, 

търсейки подсъзнателно изход. Днес нямаше сили дори да се преструва, че яде. 

„Трябваше да направим наденички“ – понесе се груб шепот откъм кухнята и 

готвачите я зяпнаха. Всички бяха получили инструкциите и макар още да играеха, 

несъзнателно ѝ хвърляха погледи да се уверят, че имаше смисъл от тия обиграни 

преструвки. „Тя какво обича да яде? – От къде да знам? Нали ядеше едно и също всеки 

ден? – Децата все нещо обичат…“ Наташа извърна глава, за да не ги слуша повече, 

когато погледът ѝ попадна на Радостин. Той живна и изправи гърба си, готов да стори 

каквото и да е. Никол блъсна по масата и чиниите изтракаха. Наташа се обърна и се 

извърна пак, но Радостин дори не разбра какво се беше случило. Усети ръката на Никол 

да върти главата му. 

– Какво правиш? – отрони той сънено. 

– Аз ли? Ти какво правиш? – фрустрацията се лееше от всяка нейна дума. – Ума 

ли си изгуби? Всички гледат! 

– Значи не гледат когото трябва. 

– И на мен ми се иска да пречукаш кучката, но не му е нито времето, нито 

мястото. 

Отвратен от плиткоумността ѝ, Радостин свъси вежди и погледна Никол така, 

все едно виждаше този човек за пръв път. Той никога преди това не беше обръщал 

внимание на бръщолевиците ѝ, но сега му идеше да ѝ размаже лицето само заради тези 

лекомислени думи. 

В това време шепотът около тях нарасна. В столовата стана съвсем тясно. 

Наташа почувства, че не можеше дори да помръдне. Държеше в гърлото си последния 

си останал дъх, а очите ѝ се въртяха на посоки, търсейки път за бягство. Страните ѝ 

поруменяха и тя се сдоби с болнав вид. Челюстта ѝ изведнъж се отпусна и тя се 

изправи. Едва направи крачка и следващото стана като насън. Озова се край масата на 

Никол. Застана пред Радостин и щом той я погледна, тя стовари ръката си. От този 

шамар не ѝ стана по-добре, затова последваха втори и трети. Лявата буза на Радостин 

поруменя и той съвсем се събуди. Снагата му се изправи цяла, лицето и вратът му 

замръзнаха и той пое следващите удари стоически. Тълпата млъкна. В столовата се 

чуваха последователните плесници на Наташа. Ръката ѝ изтръпна и я засърбя, но тя 

продължи. Очите ѝ гледаха стръвнишки и нещо жестоко шаваше в тях. Колкото повече 

удряше, толкова повече се озлобяваше. Дори Никол отблъсна стола си назад. Никой не 

знаеше какво се случваше и всички чакаха развръзката. 

Челюстта на Наташа се размести и тя изведнъж се дръпна. Г-н Геров въздъхна 

тежко и копчетата на ризата му пак хвръкнаха. Разпиляха се като звънчета по широкия 



под, изпращайки Наташа. Наоколо отново се възцари гробна тишина, като че и 

последната жива душа беше изчезнала. Радостин постоя няколко секунди. Не 

изглеждаше на себе си. Побягна след Наташа, а Никол – подире му. 

Наташа правеше широки крачки. Съзнанието ѝ беше устремено извън училище, 

но Радостин я настигна и я дръпна. Тя го отблъсна и той пак се хвърли да я спре. Тя се 

завъртя в ръцете му, бутна го и се освободи. Радостин тръгна, но усети ръката на 

Никол. Ловко ѝ се изплъзна и се затича. Това ядоса Никол и тя го удари с юмрук в 

рамото, запращайки го в стената. Наташа се видя свободна и с все сила се затича 

нататък. Радостин спря задъхан и когато обърна лице към Никол, кръв се стичаше от 

носа му. Този път не можа да я скрие. 

– Боже мой! – Никол прикри устата си в шепи. – Ти си заразен! Как е възможно? 

– Какво стана? – Гергов ги настигна запъхтян. Носеше копчетата си в ръка. 

Хвърли поглед на Радостин, който опитваше да скрие кръвта в ръкава на тениската си. 

– Той кърви! – проплака Никол. 

– Виж ти… – загледа го с интерес господинът по физика. – Ти си край нея 

толкова, колкото и ние. Трябва да кажеш на Мафалда, за да започнеш лечение. Може да 

не е късно. 

– Вероятно е бил предразположен и затова се е разболял – размисли Никол. – 

Трябва да ти намерим заместник, докато се оправиш. Макар че,… не познавам друг, 

който да я е удрял толкова силно и да му се е разминало. 

– А може това да е неговото наказание – рече пророчески Гергов. 

– Подозирате ли ме в нещо? – Радостин се ядоса, задето го бяха задържали. Той 

отдавна знаеше за състоянието си и не искаше никой да разбира. Предположението на 

Гергов, че е бил край нея повече време, прозвуча точно на място. 

В момента, в който излезе през задната врата, Наташа не можа да направи нито 

крачка повече. Дръпна се и долепи гръб към външната стена, все едно се намираше на 

ръба на бездънна пропаст. Козирката отгоре я скриваше, както от камерите, така и от 

слънцето. Без да разбира защо, прииска ѝ се да се върне. Последното, което чу, беше 

как подозренията се стовариха върху Радостин, но ако го защитеше, само щеше да ги 

потвърди. Затова продължаваше да стои до вратата, която не беше нито твърде близо, 

нито твърде далеч. 

Слънцето печеше неумолимо и онова странно съскане отново се надигна с 

маранята. Наташа почувства някакво слабо движение. Жегата размазваше погледа ѝ, но 

тя ясно видя сянка да се приближава към нея. Беше съвсем малка, опърпана откъм 

краищата, ала продължаваше да се движи по инерция. Залитна малко встрани, но 

когато стигна козирката, шмугна се с облекчение под нея и застина от задоволство. 

Завъртя се около оста си и краищата ѝ набъбнаха два пъти. Качи се по стената и 

Наташа я позна. 

– Ти ли си? Къде беше? Какво ти се е случило? Защо се изгуби за цели две 

седмици? 

Сянката се разду и се сви, завъртя се в кръг и пак застана до главата на Наташа. 

– Но защо толкова дълго?... Добре, добре, изморена си. И тук нещата не са 

розови. 

Сянката пръсна краищата си. 



– Знаеш за самоубийствата? Измисли ли план? 

С още няколко движения, тъмното петно прерасна, разпъна се по стената и 

светли линии се появиха по песъчливата му материя. От време на време във 

вътрешността му проблясваше по някоя частица, подобна на звезда. Сянката придоби 

формата на карта на града и посочи две места в единия и в другия край. 

– Този е невъзможен, а за този писах в третия и четвъртия дневник. Знам, че там 

е пресечната точка. Правех стотици изчисления, но когато отида, тя изчезва. Какво? 

Измислила си го? Не, не ме страх! Просто няма време! Ще ме търсят. 

Петното по стената продължи да шава хаотично, така че само Наташа можеше да 

разбере какво казваше. По едно време обаче сянката се плъзна изморено надолу и пак 

се сви до миниатюрна точица. Затъркаля се под козирката, охкайки и пъшкайки в 

прозрачното си телце. Наташа разбра от какво страдаше. Извади запалка от раницата си 

и поднесе пламъка към сянката. Тя се дръпна изначално и запращя, но постепенно 

набъбна, разду се като балон с хелий и се издигна почти до самата козирка. Наташа 

изгаси запалката и се усмихна – сега старата ѝ приятелка си върна предишния облик. 

Пак не беше по-голяма от фризби, но краищата ѝ престанаха да се свиват навътре и да 

се мятат като ресни. Станаха плътни и ярки, както когато се срещнаха за пръв път. С 

механичния часовник на глезена си, Наташа намери и сянката, затисната отдолу. За 

благодарност, сянката помагаше на Наташа да открие път за бягство. 

Свикнала да вижда тъмната страна на хората и света около себе си, Наташа 

никога не се запита колко ли странно изглеждаше, разговаряйки с нещо, което не 

можеше да докосне. От какво беше направена сянката и на кого принадлежеше, 

използваше ли я или беше изперкала, тя нямаше да разбере. Едно знаеше със сигурност 

– сянката мразеше тези хора също толкова, колкото нея. По принцип, бе доста по-

разсъдлива от Наташа и винаги ѝ даваше добри съвети в точния момент, но когато я 

обземеше гняв към някоя несправедливост, раздуваше се на места и издаваше 

клокочещи звуци, все едно щеше да се пръсне. 

Преди три години, когато се срещнаха за пръв път, сянката само правеше 

компания на Наташа. Тогава тя въобще не мислеше за бягство и единствените планове, 

които имаше, бяха за собственото ѝ убийство. Отчаянието така я беше завладяло, че 

дори присъствието на този необичаен гост не можа да я разубеди. Нощем, на 

светлината на восъчна свещ, гостенката разказваше истории на Наташа, а тя гледаше 

просълзена скритата красота на този свят. Един ден каза на сянката, че иска да види 

какво има отвън със собствените си очи. И така се започна. Въпреки че кроежите им 

търпяха неуспехи, заедно научиха как да оцелеят във Вишен. Преди две седмици обаче 

сянката каза на Наташа, че е открила нещо важно и изчезна безследно. А сега се появи 

на ръба на силите си, и, без да губят време, я поведе към парка в другия край на града. 

Наташа не можа да скрие притеснението си и непрестанно поглеждаше ръчния 

часовник в чорапа си. Знаеше, че всеки момент някой щеше да я потърси. Оглеждаше 

се, но градът като че ли беше пуст. Петното пък пухтеше встрани и се разтичаше по 

нагорещения асфалт. Материята му блестеше по-ярко от всякога и изглеждаше като 

натрошени черни диаманти. Беше му трудно, но се държеше. Няколко пресечки вървя в 

сянката на Наташа, за да си отдъхне. 



Малко преди парка, сянката даде знак на Наташа да спре край един двор. Когато 

се вълнуваше силно, ползваше свирукането на вятъра. Сега започна да пърха нервно 

около краката на Наташа. 

– Искаш да се дръпна? 

Наташа направи крачка назад и в същия момент от небето нещо падна и се 

стовари върху моравата. Сухата пръст излетя през рядката трева и почти стигна до 

лицето ѝ. Наташа вдигна ръце и изду бузи от погнуса. Отвори едното си око и 

предпазливо погледна надолу. Когато прахът се уталожи, там се появи голям пакет, 

увит в предпазна жилетка от целофан и стиропор. Наташа вдигна поглед да види от 

къде беше дошло, но небето беше пусто. Дори едно облаче не можеше да пробяга пред 

слънчевия взор. 

– Ти ли го донесе? – Наташа погледна с учудване към сянката, но тя само се 

завъртя нервно около пакета. – Да, ще го отворя. 

Когато целофанът поддаде, отдолу се показа чисто нова лопата. Такива нямаше в 

града, защото и гробище нямаше. На дръжката беше вързано малко черно шалче. 

Наташа я взе в ръце със страхопочитание. Пак погледна към небето, но по него нямаше 

и следа от самолет. Сянката се завъртя и ѝ посочи пътя напред. Наташа грабна 

опаковките и се затича. Хвърли ги в храстите и двете застанаха на мястото, където 

трябваше да е слабото звено. Даже го беше отбелязала с един бял камък. 

– Казах ти, че не го виждам! – повтори Наташа, но сянката посочи към шалчето. 

– Искаш да си го сложа? 

Недоверчиво, Наташа уви шала около очите си и тръгна към къщите. След 

улицата имаше градинка, а след нея – още къщи, които така си приличаха, че каквото и 

да направеше, не можеше да мине отвъд. Очите я лъжеха, както ѝ беше казала сянката. 

Наташа пристъпи внимателно с ръце, изпънати напред. Почувства как въздухът се 

наелектризира и ситни игли започнаха да я боцкат. Потръпна, но продължи. Изведнъж 

докосна някаква стена. Двете ѝ длани я достигнаха и тя опипа по-уверено – наистина 

беше стена. Развърза шалчето и я видя. Беше доста висока. Погледна към градината и 

направи крачка назад. Ръката ѝ минаваше през илюзията. Очите я заболяха, така че пак 

се върна при стената. Придърпа лопатата, вдигна я и удари с върха по стената. Бетонът 

се пропука на това място и тя, обнадеждена, продължи да блъска. 

Жегата я дебнеше и растеше с всяка капка пот. Умората ѝ стана непосилна и тя 

усети, че се задушава. Ръцете ѝ се хлъзнаха по дръжката, а и вече не чувстваше 

пръстите си. Но не спря, докато не направи дупка в стената. Мислите ѝ продължаваха 

да я теглят отвъд този затвор. Тя вече се виждаше свободна и волна, а дори не си беше 

взела раницата с провизиите. Удари още веднъж, когато върхът на лопатата отскочи. 

Клекна да види и провря пръстите си в пукнатината. Бетонът започна да се разпада на 

парчета и бързо се изрони. Когато докосна вътрешността обаче, там не откри тухли, 

както се беше надявала. Имаше метал. Не просто прът или греда, а цяла стена – плътна 

и непробиваема. 

Наташа въздъхна отчаяно и седна върху парчетата бетон. Косата ѝ се 

наелектризира от холограмата. Тя гледаше към дупката с очакване, че това ще се окаже 

измама, а после изведнъж скочи на крака и започна да копае в основата. Едва движеше 



ръцете си от болка, но там металът продължаваше като част от огромно корито. 

Нататък имаше само скала. 

– Мамка му! – Наташа внезапно захвърли лопатата и се отдалечи от мястото. 

Обувките и полата ѝ бяха целите в кал, а ръцете ѝ бяха изцапани до рамената. Имаше 

по лицето и косата си. 

Петното се появи от сенките и започна да се разтяга и да мени формата си. 

Наташа не му обърна внимание. Погледна към часовника си. Беше три и щеше да е 

опасно, ако останеха още на това място. Времето ѝ за бягство беше изтекло. Още една 

мечта умря и изстина в жегата. 

– Зарежи – въздъхна Наташа и махна с ръка към сянката да престане да крои 

прибързани планове. Тръгна бавно по тревата, но се сепна и се върна да прикрие 

следите си. Сбута парчетата от стиропора зад холограмата, а лопатата реши да хвърли 

зад стената. – Другият път ще взема въже – зарече се тя и метна с все сила лопатата. 

Обърна се и кимна на себе си: „Така ти се пада“, а после пое по обратния път, когато в 

гръб я плисна дъжд от метални парченца. Тя се обърна да види какво се сипеше от 

небето, когато се озова насред останките от лопатата – дребни, груби парченца чипс. 

Очите на Наташа замръзнаха в пространството и главата ѝ бавно се вдигна нагоре. Над 

тази стена, ограждаща града, имаше нещо. Нещо… убийствено. 

– Днес не ни е ден, приятелко. Забрави за въжето. Вкъщи имам бръснарско 

ножче и препарат за отпушване на канали. Кое, според теб, ще ме убие първо? Не… Не 

се опитвай да ме разубедиш. Имахме сделка. 

Сянката престана да се върти около краката ѝ, а потърси спасение в шубраците и 

околните къщи. Още я следваше, но отдалеч. Обратният път се стори на Наташа два 

пъти по-дълъг. Като че влачеше не само сянката, но и цялата си злочеста съдба и 

всички неуспехи до сега. Едва успяваше да преглътне, когато тези воденични камъни я 

дърпаха за врата, незнайно накъде. Възможно ли беше да съществува ад, след като от 

тук не можеше да избяга? Все ѝ повтаряха, че това е мястото за тези като нея. „Тези?“ 

Значи имаше и други? Не, Наташа отказа да мисли повече за тях – нейните невидими 

съюзници от другата страна.Те вероятно не знаеха за съществуването ѝ. Вместо лопата, 

сянката можеше да ѝ прати един от тях. Но вече нищо нямаше значение. 

Без да иска, Наташа се озова пред входната врата на дома си. Сянката 

предвидливо се изкачи по стената и покрива до стаята ѝ, а Наташа влезе. Две крачки 

само и усети раздвижване. Когато се извърна, цялата кухня се изпълни с хора. Освен 

Мафалда и Ралица, там бяха и някои учители заедно с Никол. Радостин липсваше. Баща 

ѝ седеше встрани, държейки дистанционното пред себе си. Всъщност, това беше 

тейзър. Беше доста по-ефективен от колана му. Всички я гледаха напрегнато. Очевидно 

я бяха очаквали мълчаливо, но защо не я бяха потърсили? Наташа отказа да разсъждава 

и над това, ала забеляза очите на Мафалда да изучават калта по дрехите ѝ. 

– Къде беше? – отрони накрая тя. 

– В пясъчника – отвърна подигравателно Наташа и се засмя спонтанно. Не 

очакваше да ги подразни чак толкова. – Разпуснах си душата! Какво? Нали се върнах? 

Мафалда не отговори на това, така че Наташа повдигна рамене с безразличие и 

завлачи краката си по стръмното стълбище. Воденичните камъни сега висяха от 

глезените и раменете ѝ и тя немощна се клатушкаше напред-назад, бунтувайки се с 



двете сили в себе си. Изведнъж почувства замайване и стълбите се завъртяха под нея. 

Гласът на Мафалда, дрезгав и повелителен, я шибна жестоко и я обърна. 

– Знаеш ли какво се случва с момичетата като теб? 

– Прекарват остатъка от вечността в компанията на скопен дявол и ялова 

вещица, които нарича майка и баща? – Наташа се усмихна пресилено и понечи да се 

засмее, но само разкриви лицето си и замръзна така. Думите ѝ жегнаха Мафалда. Тя 

също не се смяташе за майка и също имаше своите воденични камъни около врата. 

– Какво те кара да се смяташ за специална, Наташа? 

Забележката на Мафалда бръкна под лъжичката на Наташа. Киселата ѝ усмивка 

увисна в грозна гримаса. Само очите ѝ продължиха дяволито да святкат. Силите ѝ 

внезапно се върнаха и тя слезе обратно долу, разкопчавайки ризката си. Отмести 

кръстчето и изпод него извади още топъл своя медальон. Тя винаги го криеше под 

дрехите си, защото всички около нея ставаха изнервени и докачливи, когато го видеха. 

Отстъпваха от нея, също както сега, ставаха сковани и не можеха да откъснат очи от 

нейното съкровище. Наташа не го обичаше само заради смутът, който възцаряваше с 

появата си. Обожаваше да гледа и докосва релефната му повърхност, да повтаря с 

пръст символите върху него и да се вглежда задълго в сапфира по средата. Понякога 

имаше усещането, че в него нещо шаваше. Не беше особено тежък медальон, въпреки 

че беше от сребро, нито твърде обемен, за да го скрие. Но когато го извадеше на показ, 

я изпълваше изцяло. Нямаше значение какви дрехи носеше или как изглеждаше, защото 

всички около нея вече бяха хипнотизирани от едноокия господар. 

– Виждате ли този медальон? – окото на циклопа се отвори и погледна 

безмълвната гмеч пред себе си. – Подарък ми е от човека, който ме е спасил като дете. 

Пъпната връв се увила около шията ми и съм се родила без сърдечен ритъм. Била съм 

мъртва в продължение на 22 минути. Когато този човек дошъл, съм била съвсем сама. 

Никой не разбрал какво е сторил, за да ме върне към живота, но намерили медальона до 

мен, след като един от фелдшерите случайно го видял да излиза. Поднесъл ми е два 

дара, а дори името му не знам. Ето точно колко специална съм аз. Но вие сигурно вече 

го знаете. 

Окото на циклопа се затвори, след като Наташа го скри. Тръпки полазиха по 

гърба на Ралица и тя се отдръпна, защото беше най-близко. Нейният страх върна 

усмивката на Наташа. 

– Винаги съм се чудела кое превъзхожда? Дали животът ми пази медальона, или 

той – мен? Мисля, че имате достатъчно хляб за размисъл. 

Наташа се качи бързо до стаята си. Изчезването ѝ подейства като плесница на 

Ралица. Спотаен гняв разтресе крайниците ѝ и челюстта ѝ щракна. 

– Сега ще я науча – закани се тя, но Мафалда я спря. 

– Да прави каквото си ще! Въобще не ме интересува. 

На вратата се почука. 

– И просто ще я оставиш? – продължи разпалено Ралица. Нещо не ѝ даваше 

мира. 

– Ако ти е омръзнал живота, знаеш какво да правиш. Гледай само да е далеч от 

къщата. 

Почукването се повтори. 



– Пука ли ти изобщо за нас? Прикриваш собствените си амбиции зад чужди 

заповеди и протоколи. Колко удобно, че имаш извинение за всичко. 

– Престанете! – намеси се Никол и застана между двете. 

– Мислите се за незаменими, но не сте! Няма значение кой е тук – надигна глас 

Мафалда. Страните ѝ се изопнаха назад и лицето ѝ стана друго. Контролът бавно се 

изплъзваше от пръстите ѝ, а останалите като че ли това чакаха. Тя щеше да изригне 

срещу Ралица и всички бяха готови да се нахвърлят един връз друг, но Мафалда 

неочаквано се извърна. – Някой няма ли да отвори проклетата врата? 

Гергов глътна шкембето си, плъзна гръб по стените и се втурна да отвори. От 

другата страна, запъхтян и разтревожен, стоеше Пападуров. В ръцете си стискаше 

малък таблет. Мафалда прехвърли погледа си през коридора и очите им се срещнаха. 

– Имаме си компания. 

Пападуров понечи да покаже записа на таблета си, но Никол го спря, защото те 

не биваше да внасят такива записи в къщата. Мафалда обаче му позволи да го пусне на 

телевизора в дневната. Кадрите бяха заснети край трафопоста в другия край на същата 

градска градина. Докато Наташа копаеше стената, то всички очи бяха насочени към 

нисичката бяла постройка край пътя. Те знаеха, че това не беше трафопост, а 

замаскиран портал, за да не посмее Наташа да се доближи край него. Дори имитираше 

звуци на електричество и разрязани кабели, които се мятаха във вътрешността. 

Порталът се отваряше само нощем, за да внесат провизии веднъж месечно. Сега вратата 

се отвори посред бял ден и от там се появи черна кола с двама непознати. Когато 

паркира насред тревата, порталът се затвори. Шофьорът излезе заедно със спътника си. 

Направиха крачка, две, но не се отдалечиха повече. От този ъгъл се виждаха само 

върховете на главите им. Те пак се огледаха, подпрели ръце на кръста, все едно се 

чудеха къде бяха попаднали. 

– Разпозна ли ги? – Мафалда стрелна Пападуров с очи. Заради гигантското си 

тяло, му беше трудно да се промъква, а и зрението му изневеряваше, но все пак беше 

успял да забележи най-важното. 

– Да – смигна той и преглътна. – Единият беше имперски воин. Не можах да 

видя печата на меча му. Може и да е от наемниците. Другият прилича на глупак. Не 

носеше нищо. Вероятно е оръженосецът му. 

– Как са попаднали тук? – Ралица също не можа да се сети кои бяха. 

– При транспортния портал – продължи Пападуров. Знаеше, че ще ги ядоса, ала 

не можа да скрие онова, което всички си мислеха. – Може някой от нашите да ги е 

пратил. Или да са се изгубили. 

– Изгубили? Тук? – повтори Никол надменно. 

– Защо не? Велкания е родното място на воините. Нормално е да има такива като 

тях наоколо. 

– Колко воини си виждал да шофират коли на Агенцията? Този очевидно е 

възпитаник на Академията. Подобни модели се дават като награда на отличниците. 

Проверете списъка и ще разберем кой е. 

– Да, госпожо – Пападуров се оттегли заедно с другите, но Мафалда остана да 

гледа образа на този т. н. воин. Гневът се изливаше от нея. Смеси се със сигнала и 

жегна Димитрий по врата. Той се извърна нататък, усещайки настоятелното взиране, но 



гората само му помаха вяло с отпуснатите си листа. Ослуша се. Някакво съскане 

идваше от улиците и жегата ставаше все по-силна. Чувстваше се дори през сенките. 

Даже Владо не помръдваше, упоен от тежкия майски аромат. 

– Какво се умълча? – Димитрий се върна при колата и облегна лакти на капака. 

– Нали знаеш онова чувство, когато си в общите спални и се готвиш да 

направиш нещо непристойно в чорапа на съседа си по легло, но усещаш, че някой те 

гледа в сумрака? 

– Какво непристойно искаш да извършиш? 

Владо се извърна и направи жална муцунка. 

– Топките ме сърбят. Опитвам се да не мисля за това, но колкото повече 

отричам, толкова повече… Ще откача! Имам особено чувство, както когато си на 

място, на което не бива да се чешеш. 

– Провери координатите. Това ще те разсее – предложи съчувствено Димитрий, 

но пак му се присмя. Владо се нацупи и се провря през сваленото прозорче да вземе 

GPS-а. Обиколи колата и го подаде на воина да види. 

– Дори не знаем какво търсим! – рече като оправдание Владо, защото се боеше, 

че воинът ще го обвини, задето GPS-ът беше неточен и няколко пъти се бяха загубили. 

– Може да е къде ли не, дори да е заровено под земята. Може дори да е човек. 

– Надявам се да не е – Димитрий разглоби устройството, махна някаква част и 

после пак го сглоби. – Сега е по-добре. Само ще огледаме. Чувствам, че тук има нещо 

адски сбъркано. 

– Освен, че ни наблюдават, откакто дойдохме ли? Единственото място, на което 

не са сложили камера, е в задника ми. 

– Търсиш си белята – Димитрий влезе в колата и стартира бордния компютър, за 

да започне да сканира мястото. После заключи и си приготви GPS-a. – Аз ще им 

отвлека вниманието, а ти иди да разузнаеш. 

– И никой няма да ме забележи? 

– Няма. Защото всички ще гледат мен. 

– Да, бе. Точно като в добрите стари времена. 

Въпреки че разговаряха неофициално, Владо наистина беше оръженосец на 

Димитрий, макар единственото опасно нещо по него да беше ципът на провисналите му 

дънки. Беше по-малък с четири години, но изглеждаше на възрастта на воина. В 

Академията на беше имал щастието да получи уважение и статутът му беше 

равносилен на петната от дъвки по паркета. Чувството му за самосъхранение бълваше 

допълнителни хормони, които направиха раменете му по-широки и гърбът му – по-

издръжлив на удари. Кожата му обаче си остана млечнобяла като на дворянка. Очите 

му също запазиха тъмносиния си свят. От време на време се появяваше някой бял 

косъм сред черната му коса, но за това беше виновен Димитрий. 

Той не беше типичен господар. По-скоро му беше приятел. Как другояче 

можеше Владо да нарече човека, който го беше спасил от толкова побойници? И макар 

да беше безполезен, Димитрий прие благодарността му, като го направи свой подчинен. 

С Владо и без Владо, у воинът имаше нещо величествено и неподражаемо. Нещо, което 

ясно казваше, че сам би се справил и с цяла армия. Но всеки славен боец се нуждаеше 



от шумен и досаден глашатай, който да го митологизира с пресилени приказки и 

превзети истории за небивали подвизи. 

Димитрий не съществуваше за слава и почести. Съучениците му смятаха, че е 

създаден да въдворява хаос и до някъде бяха прави. Образът му и репутацията му 

вдигаха висока преграда около него, но човек трудно можеше да отклони погледа си 

встрани, колкото и да се боеше главата му да си остане на раменете. Нещо в тази бавна, 

но горда походка; нещо в тези тъмни, но властни очи държеше тълпата в напрежение. 

Без обичайните си за воин кожени ботуши и ножницата с метални орнаменти, 

Димитрий напомняше на благородник. Лицето му бе гладко, но с остри черти и силно 

изразени скули, които открояваха кафявите му очи. Кожата му имаше лек загар, върху 

който тънките му устни изпъкваха със светлорозови нюанси. Косата му беше гъста, 

тъмнокестенява, но с прическа от миналия век, която му отиваше въпреки това. 

Бретонът му беше разделен на две и се спускаше до върха на ушите му, разкривайки 

високо, изпъкнало чело. 

Напук на майската горещина, воинът се чувстваше завидно добре в дрехите си. 

Докато Владо едва издържаше в хавайската си риза на големи грозни камелии, то 

Димитрий дори не трепваше в своето черно поло и късо палто. Панталонът му беше 

тъмен, а ботушите – черни. Около кръста си имаше широк кожен колан, на който беше 

закачена ножницата на меча му. Привидно нямаше друго оръжие. А и се оказа прав. 

Цялото внимание беше за него. Никой дори не забеляза как Владо тръгна по долната 

улица и изчезна някъде. 

Владо избра произволна къща и влезе. Имаше предчувствие, че ще бъде празна и 

се оказа прав. За всеки случай, почеса се възможно най-тихо и едва сдържа екстаза си. 

В сюблимния момент удоволствието му секна познат образ на стената. 

– Исусе! – Владо пребледня и измъкна ръката си като тапа от бутилка. – Знаеш, 

че пътят беше много дълъг, а оня пръч е зиморничав! Знаеш и че те уважавам, нали? 

Дори не видях, че си там! Прости ми!... – Владо се прекръсти и дойде на себе си. 

Огледа дневната и му се догади от всички плетени салфетки, каренца и покривки на 

една кука, с които бяха покрити мебелите и стените. Навсякъде имаше дървени 

кръстове – грубо сковани и зле лакирани. Единствена разлика правеше иконата на Исус 

до прозореца с малко кандилце в основата. Владо го огледа – не беше палено открай 

време. Стори му се странно, затова отиде в кухнята. 

– Когато искаш да разбереш всичко за някого, отиваш в кухнята – обясни Владо 

на иконата. Обичаше да има безмълвни слушатели наоколо. Димитрий се дразнеше от 

разсъжденията му. 

– Да видим какво има в шкафа. Два килограма жито? Тия са се приготвили за 

Второто пришествие. В хладилника няма дори помен от мръвка, но все пак… – той 

отвори шкафчето с боклука, бръкна и извади изсъхнала пилешка кълка с остатъци от 

панировка. – Двойствен живот водите, а? 

Той седна на дивана в дневната и си пусна телевизора. Всички канали бяха на 

религиозна тематика. На единия дори имаше игри на късмета с хора, преоблечени като 

калугери. Владо се досети, че имаше кодирани предавания. Разгада кода по датата на 

лунния календар. Каналът, който се появи, го накара да иде на пръсти до иконата и да я 

обърне към стената. 



– Сори, братче. Пътят беше наистина дълъг. Знаеш как е. 

Стана му гузно да прави така, обаче по този начин успя да види двамата агенти, 

които в същия момент приближаваха по алеята. Без да казва нищо повече, Владо пак 

обърна иконата, кимна на Исус и спокойно отиде в кухнята. Първият от мъжете влезе 

внимателно, притискайки автомат към корема си. Влезе в дневната и забеляза, че Владо 

още беше вътре. Направи знак на другия да го последва. 

– Рейн 1 тръгва към кухнята. Рейн 2 следва. 

Вратата остана открехната само няколко секунди, преди трети човек да влезе и 

да я затвори. Рейн 2 понечи да се качи по стълбището, когато пред очите му причерня и 

падна мъртъв. Рейн 1 чу шума и се върна. Видя на земята чернокос мъж в хавайска 

риза. Вгледа се по-добре, а в следващия момент картечен изстрел раздра тъмнината и 

каренцата в дневната се обагриха в червени пръски. Разнесе се мирис на тамян. Владо 

излезе от прикритието си и облече дрехите на Рейн 2. Бяха му малко широчки, но бързо 

се справи с оборудването. Взе единия от калашниците, сложи си слушалка и шапка и 

излезе. 

– Тук Рейн 2. Обектът е отстранен. Рейн 1 е ранен. Почистете. 

– Рейн 2? Оттегли се. Следва прегрупиране. Новият обект е западно Делта. 

Всички налични единици са в готовност. 

– Разбрано. Рейн 2 е на път. 

Нещата се подреждаха идеално. Сега всички бяха заети с Димитрий и щяха да 

разберат късно за подмяната. Воинът също усети движението. Агентите се ободриха от 

внезапното попадение и решиха за всеки случай да поставят експлозив под шасито на 

колата. Не забелязаха, че компютърът алармираше за опасност, след като беше 

приключил със сканирането. „Внимание! Веднага напуснете периметъра! Опасни 

стойности на радиация! Веднага напуснете периметъра!“ – ала нямаше кой да му 

обърне внимание. 

Равната, войнишка походка и спокойното, но строго лице на Димитрий лесно 

можеха да заблудят неопитно око. Той не бързаше, не защото изучаваше този град. 

Всяка ограда, всяка къща и дърво се запечатваха в паметта му, всеки възможен път за 

бягство и всяка точка за отбрана. Единствено не можеше да предположи срещу каква 

армия му предстоеше да се изправи. Градът беше голям, ала можеше да се поддържа 

както от хиляда, така и от десет души. Дори с правилната позиция и стратегия, не би 

могъл да удържа фронта сам, така че когато дойдеше момента да го нападнат, той 

трябваше бързо да напусне сцената. 

Накрая стигна мястото. „Остават три метра до желаната дестинация“ – обяви 

GPS-ът и Димитрий погледна към стената, която се извисяваше пред него. Имаше 

подсилена основа и извита, мощна снага, покрита с черна боя от край до край. 

Привидно напомняше бент, но имаше два отвора от лявата и дясната си част. Под тях 

имаше остатъци от боклук, което наведе на мисълта, че това беше сметище. 

Координатите водеха само няколко крачки отвъд непристъпната стена, но да се изкачи 

до отворите беше невъзможно. 

Камъче прелетя над улицата и се изгуби в отсрещния двор. Димитрий се изправи 

и се ослуша. Владо му правеше знак от прикритието си, че го бяха обградили. „Какво 

стана? Кой издаде позицията ни? – Той нищо не разбра! Тръгна по обратния път! – 



Причакайте го пред библиотеката и атакувайте! – Разбрано!“ Заповеди се пращаха и 

въздухът се изпълваше с напрежение. Тишината пращеше. Десетки сърца се блъскаха 

от вълнение и воинът ги чувстваше. Агентите препираха да му скочат още сега и едва 

успяваха да останат незабелязани. Димитрий нарочно тръгна по-бавно, а после 

внезапно забърза. Няколко екипа го следваха във формация като примка. Метри преди 

чаканата пресечка обаче воинът ненадейно изчезна. 

„Какво? Къде? – Беше по средата на улицата! – Някой видя ли къде отиде? – Не 

напускайте позициите си! Може да е номер.“ Висяха, чакаха, тръпнаха и претръпнаха 

сърцата на агентите. А после, малко по малко, страхът охлади майския ден. Не от 

воина, а от хората, които даваха заповедите. Всички се изправиха и започнаха да се 

споглеждат глупаво от едната и другата страна на улицата. Владо излезе отстрани и 

метна поглед към момчето до себе си. Беше доста млад, леко поруменял и доста 

объркан. „Идеално“, рече си той. 

– Хей, ти! – подвикна му той и още двама се обърнаха с него. – Не съм те 

виждал. Нов ли си? 

– Аз съм Омега 12, сър. От четвърти сектор – момчето застана мирно, щом видя 

офицерските нашивки по якето му. 

– Взех те за шпионин, момче. Аз съм Рейн 2. 

Те се заговориха и останалите загубиха интерес. Владо това и чакаше. Приближи 

се до момчето и го погледна право в очите. Онзи сведе поглед, ала не помръдна от 

мястото си. 

– Видях накъде отиде воина. 

– Тогава трябва да докладваме – светнаха очите на момчето, но се сети, че не 

трябваше да гледа офицера си и пак наведе глава. 

– И всички да разберат? Воинът ще ни усети, ако сме заедно. Двамата имаме по-

голям шанс. Ако ми помогнеш, ще се качиш нагоре по азбуката. Не можеш винаги да 

си омега. 

На момчето му стана особено приятно от тая загриженост. Дори се развесели. На 

място, на което никой не го беше грижа дали ще преживее нощта, този Рейн, или 

какъвто там беше, му показа повече човещина, отколкото бе срещал през цялата си 

служба. Момчето направи същата грешка като Наташа – започна да мечтае за живот, 

по-хубав от този. Затова охотно последва Владо. Двамата се скриха за известно време, 

докато фигурата на Димитрий действително се появи. 

Младежът потрепери и почти не го погна, но не беше сам, затова пак приклекна 

и изчака Владо да му направи знак. След малко прецапаха през алеята и застанаха от 

двете страни на входната врата, през която той мина. 

– Ти тръгваш, а аз ще те прикривам – прошепна Владо. Омегата така се зарадва, 

че се задави от щастие и сълза се отрони заради пресъхналото му от вълнение гърло. 

Владо даде втори знак и те влязоха. Откриха Димитрий в дневната. Той стоеше прав 

насред стаята, скръстил ръце зад гърба си. 

– Стой! – кресна момчето, докато Владо затвори спокойно вратата зад него и се 

приближи. Димитрий му се подсмихна, а омегата вдигна калашника на нивото на очите 

си, за да го вземе на мушка. – Вдигни си ръцете! 



Омегата тъкмо щеше да се извърне, когато Владо допря оръжието си в 

слепоочието му. 

– Виж какво ти водя. Пленник. Дори не се наложи да го влача – гордо рече той, а 

воинът му се присмя. 

– Млъквай и го вържи някъде. Спрях камерите. Ти какво откри? 

– Вие сте онези – промълви момчето, когато Владо му взе оръжието и го застави 

да седне на един от дървените столове. Щракна му по две свински опашчици на ръцете 

и краката и го остави на разположението на Димитрий. 

– Не знам повече от теб. А ти винаги забелязваш детайлите. Сигурно си видял 

холограмната стена около града – заговори Владо, без да обръща внимание на унилото 

момче, което направи от герой в смъртник за миг. Истинските дървета не са толкова 

ярки и така ги различих. Бентът е непробиваем. Повечето сгради са необитаеми, но са 

изпипани откъм детайли. Доста религиозни детайли. Срещнах се с шефа. Навън не 

видях нито една гадинка, но във всеки двор има булдози. Улиците са необичайно чисти, 

а моравата е една такава изрядна. Изглежда като утопия. 

– Или като ад – замисли се Димитрий, наблюдавайки пленника. Без да гледа 

навън, можеше да разбере всичко това по дрехите и лицето му. – Както и предполагах, 

не си открил нищо важно. 

– Ако бях открил нещо важно, щяхме да сме вече мъртви. Всички тук са доста 

изнервени. Може да е заради нас, но по-вероятно е, защото от този град няма изход. 

– От къде си сигурен? 

– Ако имаше, щяха да го използват, за да се спасят от теб. Но ти просто не им 

остави избор. Знаят кой си. Чух по предавателя. Идентифицирали са те по колата и 

репутацията. 

– Онзи, който убие легенда, се превръща в такава – подкачи го воинът. 

– Не се надувай! Ако имаш въпроси, задавай ги на госта ни. 

Владо обидено завъртя глава и отиде да варди прозореца, а Димитрий пак 

погледна към момчето. 

– Той прав ли е? – изгледа го под вежди воинът. – Знаеш за какво говоря. Не ме 

карай да повтарям. 

Внезапна умора отпусна крайниците на пленника. Той пребледня и се сдоби с 

болнав вид. Като че някой вече беше надянал примка около врата му и я опъваше бавно 

надолу. Димитрий помисли, че губи съзнание, затова го плесна по бузите да се съвземе. 

Онзи простена и отвори очи. 

– Какво е това място? 

– По-добре ме убийте – прорева агентът. – Който дойде тук, жив не излиза. 

Всички ще умрем! 

– Вярвам ти – Димитрий кимна, а Владо извърна глава със злорадо очакване да 

последват мъчения и писъци. – Градът не ме интересува. Трябва да мина от другата 

страна на бента. Там има нещо, което искам. 

– Бентът ли? Това не е… 

– Не е истински бент. Знам. Налага се да ида от другата страна, но нещо ми 

казва, че няма да успея с обикновено въже или кука. 



– Там изхвърляме боклука и труповете. Няма абсолютно нищо. Просто огромна 

куха стена. 

– И лотусът цъфти в калта – Димитрий накара момчето да го погледне. – Как да 

влезем? 

 – Има карти. Магнитни ключове за всяка част на града. Всяка карта е у различен 

офицер. Аз съм омега и не зная кой за какво отговаря. 

– Тези номера са ми познати – Владо го доядя внезапно и му се прищя да 

простреля пленника. – Ако се опитаме да заловим някой, другите ще разгадаят 

намеренията ни и ще се изпокрият. 

– Има едно място, където офицерите се събират, за да си почиват. След десет 

отиват в дискотека „Оргазъм“. 

– Имате дискотека, която се казва „Оргазъм“? – на Димитрий градът вече не му 

се стори толкова чужд. 

– Точно до църквата е – допълни Владо. – Но няма ли да е опасно да влезем, 

докато всички са там? Като в гнездо на оси е. 

– Ще е забавно. 

– Тогава ще ида да намеря някакво прикритие да се слеем с тълпата. 

– Не си прави труда. Ще идем така, за да ги ядосаме, че сме още живи. Това ще 

ги обърка замалко. 

Димитрий се обърна да каже още нещо на Владо, когато видя някаква сянка да 

притичва през прозореца. Притаи дъх и тръгна безшумно към вратата. Владо опита да 

го последва, но се сети за пленника и тръгна чак когато се увери, че свинските опашки 

бяха на мястото си. Воинът излезе, плъзна се по стената и с един замах извади меча си 

и нанесе удар. Острието пропищя в горещия въздух и с жестокост се вряза в невидимия 

противник, но там нямаше нищо и мечът рикошира в голата стена. 

– Какво стана? – Владо погледна зад рамото му. Воинът продължаваше да мълчи 

и да се оглежда. Като не видя никого, прибра меча си обратно в ножницата. 

– Тук имаше някого. 

– Никого не виждам. 

– Определено беше някой. Жена… 

– Изглежда и на теб дългият път се е отразил. 

Владо вдигна ръка да го потупа съчувствено по рамото, но воинът се върна 

обратно в къщата и дланта му остана да виси. След малко оръженосецът също се 

прибра и Наташа можа най-накрая да си поеме дъх. Беше опряла гръб, клекнала и 

разперила ръце на стената, а сянката се беше раздула и застанала над нея, за да я скрие 

от очите им. Едва успя да се предпази от меча. Споходи я небивал страх. Да си има 

работа с агентите беше едно, но този мъж, този воин… Него не можеше да манипулира. 

Ако не беше сянката, вече щеше да е мъртва. Инстинктите му бяха силно развити и я 

усещаше, без да я вижда. Присъствието му ѝ се стори толкова натрапчиво, че образът 

му се запечата в главата ѝ и тя продължаваше да стои приклекнала, като че ли той още 

беше там. Не можа да види добре лицето му, нито да разгледа дрехите му, но погледите 

им се бяха пресекли точно в момента, в който слънцето захождаше зад стената и така 

огря главата му с яркия си ореол. 



Разтреперана, Наташа едва се върна по обратния път. Беше излязла само да 

разбере къде бяха изчезнали всички, когато забеляза Димитрий да влиза. Докато 

намери начин да се приближи достатъчно, чу само края на разговора и така разбра къде 

щяха да идат вечерта. 

Нова идея се роди и нов план. Бръснарското ножче и съжаленията щяха да 

почакат. 

Не за пръв път Радостин и Наташа изпадаха в конфликт. Първите пъти той 

непрестанно я преследваше, докато не му прости и проговори. Но вече знаеше, че така 

само щеше да влоши нещата и затова чакаше тя сама да дойде при него. И защото във 

Вишен местата за усамотено самосъжаление не бяха много, той отиваше в тяхната 

къща. Седеше до матрака и наблюдаваше спомените си като същински воайор. 

Повтаряше си, че повече няма да посмее да ѝ посегне, повтаряше го на красивите си 

спомени, но те му напомняха, че той никога не удържаше на думата си. 

Още преди напълно да се вглъби в заниманията си, Наташа се появи. 

Първоначално Радостин не чу какво му говореше, мислеше, че вече халюцинира. 

– Престани да ме гледаш с този празен поглед! Минало, заминало! Довечера 

искам да ме вкараш в дискотеката. 

– Точно днес ли? – Радостин стана и бавно се приближи, за да не я изплаши. – 

Изчакай ден-два да се отървем от непознатите и ще опитам. Знаеш, че ако някой те 

види там след десет, ще разберат, че можеш да излизаш от стаята си и ще ни разкрият. 

– Ако не ми помогнеш, ще ида сама. 

– Ще изложиш и двама ни на опасност. 

– Ти си страхливец – рече му Наташа примирено. Направи крачка и го погледна 

право в очите. – Каза ми навремето да изуча всеки в града така, както те изучават мен, а 

аз да скрия истинското си лице от тях. Така и направих. Скрих го дори от теб. Затова 

сигурно не виждаш колко те презирам в момента. Ти никога няма да се промениш, 

както никога не си мислел да ми помогнеш. Казваше ми онова, което исках да чуя, само 

за да ти го крепя. Истинският Радостин е изплашено копеле, което се бои повече да 

изгуби играчката си, отколкото главата си. На теб тук ти е удобно, нали? Рутината те 

кара да се чувстваш почти щастлив. Останалият свят не можеш да контролираш. Там 

Графика е безвластен, както и ти. Не аз съм тази, която живее в затвор. 

Радостин я гледаше така, сякаш бе готов да ѝ отвърне всеки момент; да я 

разубеди и дръпне назад, но гърдите му само се издигаха и спускаха, все едно 

изкачваше стръмна планина. Очите му се движеха наляво-надясно по лицето ѝ, 

търсейки някакво опровержение. Наташа понякога умишлено го дразнеше, но сега 

беше искрена и това го разгневи. Той посегна към нея, ала тя се извърна и излезе. Без 

да мисли, Радостин я последва, ала когато натисна дръжката откри, че вратата беше 

заключена. Натисна пак и тогава се опомни. Докосна задния си джоб – пропускът му 

липсваше. Бесен, вдигна ръце да разбие вратата, но се спря. Направеше ли го, със 

сигурност щяха да ги разкрият. 

Опустошен, разочарован и огорчен, Радостин се обърна с гръб и се отпусна 

върху вратата. Пак погледна към дюшека, все едно тя още беше там. 

– Толкова ли е лошо да се боя вместо теб? Съжалявам, че не можах да ти кажа 

истината. Когато ти си тръгнеш, животът също ще си иде от тук. Но не и аз. Не и аз. 



Оставаха само няколко часа до 10, а на Наташа ѝ се струваше, че нямаше 

никакво време. Трябваше да приготви раницата си за път, да вземе храна и провизии, 

ала Мафалда беше сложила допълнителна охрана около къщата. След като изгубиха 

гостите си, трябваше поне да се погрижат да не стигнат до нея. Затова Мафалда нареди 

да не изключват камерите тази вечер – нещо съществено, което Наташа пропусна да 

чуе, както и сянката, която опитваше да я разубеди. Летеше покрай нея и се движеше 

по ръцете ѝ, за да я накара да спре. Ресните на сянката я гъделичкаха и разсмиваха, но 

Наташа остана непреклонна. 

– Как така „какво съм намислила“? Не се ли досещаш сама? Радостин е мъж, 

онези също са мъже. И с него не стана от първия път, но все още намеря нещо, което 

искат. Аз съм добра в намирането на изгубени вещи. Ако не се получи, ще ти позволя 

да си поиграеш с тях. Последното ти другарче още го търсят под път и над път. Какво 

му направи? Няма ли да ми кажеш? Виж, ако ще ми се сърдиш заради онези двамата, 

иди направо при Радостин. Но ако искаш най-накрая да се измъкна от тук, ще ми 

помогнеш да го заговоря… Сигурна ли си, че не е дошъл заради теб? Струва ти се 

познат? От къде? Не знаеш… Ами да разберем! 

“Wake me up!” 

Часът удари. Черният звяр паркира от другата страна на улицата. 

“Wake me up inside!” 

Владо понечи да излезе, но Димитрий му направи знак да изчакат минута-две. 

Наоколо нямаше никого и никой не ги дебнеше, затова влязоха спокойно в клуба. 

“Before I come undone” 

– От къде ще започнем? – викна Владо и присви очи заради силната музика. 

“Save me from the nothing I’ve become” 

– Да идем на бара – посочи воинът. 

Не стана внезапно, но всички наоколо се извърнаха към тях. Някои ги оглеждаха 

за по-дълго, други веднага завъртаха главата си в противоположната посока. Някой 

преглътна тежко. На бармана се падна тежката чест да говори с тях. Той бършеше чаши 

в единия край и се правеше на глух, но Димитрий застана пред него и го застави да 

вдигне поглед. 

– За мен една Сингапурска прашка. Господинът ще иска Скакалец. 

– Свършил ни е какаовия ликьор – измуча говедото насреща. Димитрий се 

извърна към Владо, но онзи махна благородно с ръка. 

– Не искам лигави коктейли. Трябва ми нещо мъжко. Дай един Космополитън. 

Преди говедото да избълва, Никол седна до воина и потърка бедрото си в 

неговото. Димитрий погледна надолу, а после се изкачи по корсета и бюста ѝ и се спря 

на разтеглените ѝ устни. 

– Да ви черпя едно, смели воине? 

Никол почука по плота и барманът сервира два шота абсент. Тя бутна с пръсти 

единия към воина. Той погледна абсента, погледна и нея, а после взе чашата и с плавно 

движение на китката изсипа течността на пода. Вдигна чашата на нивото на очите си. 

Неоновата светлина се вряза през стъклото и кристалите на дъното се появиха. 

– Това беше жалко – той не се засмя, нито я накара да изпие другия шот. Стана и 

тръгна през дискотеката. Очите на Никол се впиха във врата му и не видя кога Владо 



прескочи един стол, за да се доближи до нея. Лабилните жени му въздействаха като 

афродизиак. 

– Позволете ми – той посегна към втория шот и го лисна в гърлото си. После 

доволно примлясна. Никол вдигна вежди в очакване, но Владислав продължи да ѝ се 

хили насреща. – Питаш се защо не паднах мъртъв ли? И друг път красиви жени в тесни 

рокли са се опитвали да ме отровят. Но аз съм неизлечим романтик. Сърце не ми дава 

да те мразя. 

Отстрани Владо изглеждаше дори още по-жалък. Димитрий се оглеждаше и 

опитваше да научи кой-какъв беше, докато мяташе по някой поглед обратно към бара. 

Не можеше да е винаги край оръженосеца си, но със сигурност щеше да извлече тялото 

му от тук. Междувременно се облегна на една от колоните и се сля с мрака. 

“All this time I can’t believe I couldn’t see” 

Отново го споходи онова чувство, онази тревожност в стомаха, която му 

казваше, че някой го наблюдава. Песента внезапно заглъхна и топли вълни минаха по 

цялото му тяло. Тогава тя му проговори. 

– Мен ли търсиш? 

Той се огледа стреснато. Привидно нямаше никого, но можеше да усети дъхът ѝ 

по себе си. 

– Тоалетните са празни. 

Димитрий се извърна към гласа, но почувства как присъствието изчезна и той 

тръгна машинално към мястото. Подвоуми се пред мъжката тоалетна и влезе в 

женската. Нямаше никого, но ето, че когато пак се обърна, до вратата стоеше някаква 

девойка. Не беше особено висока или застрашителна, не държеше нищо, но в очите ѝ 

имаше спотаено очакване и възхищение. Тялото ѝ стоеше напрегнато, като че мислеше, 

че той ще я нападне. Страните ѝ бяха хлътнали и имаше тъмни кръгове около очите си, 

но косата ѝ бе особено обемна и буйна, също като самата нея. Смути го единствено 

скромното ѝ облекло. Вълнената пола и тънка риза не ѝ подхождаха. Заинтригуван от 

това момиче, Димитрий реши да я предизвика, затова извади меча си и го насочи към 

нея. Тя не шавна, но се сдоби със самодоволен вид. 

– Вече се опита да ме обезглавиш веднъж. Втори път ще е твърде грубо. 

– Значи ти си била. Не съм сгрешил. 

– Да. Дочух, че търсиш нещо. Мога да ти помогна, ако и ти ми помогнеш. 

– Не правя сделки. Аз съм воин – троснато рече Димитрий, след което остави 

меча си в покой обратно в ножницата. 

– Воин? – злоба се промъкна в гласа ѝ. – Приличаш по-скоро на онзи, който го е 

обрал. 

– Оставих си дорестия жребец в гаража. 

– Прощавай, но за пръв път виждам някой като теб. Там, откъдето идваш, така 

ли се обличат хората? – тя спря очите си на ботушите му. 

– Не точно. Какви са тези в бара? 

– От дълго време съм тук, но все още не знам. Как се озовахте тук? 

– С кола – Димитрий опита да я приближи, но тя се завъртя. 

– Вероятно вече са сложили бомба до задната гума. 

– Това го знам. 



– Изглежда това е всичко, което знаеш – присмя му се Наташа и сложи ръце зад 

гърба си, за да изпъчи гърди. 

– Какво е това място? 

– Едно голямо нищо – въздъхна тя едва. – Град на мъртъвци, предполагам. За 

какво си дошъл? 

– Търся нещо, което се намира зад бента. 

– Ще те заведа там, ако ти ме отведеш от тук. 

– Нямам причина да ти се доверя. 

– Просто искам да изляза и ще направя всичко – Наташа престана да се върти 

около него и застана толкова близо, че го накара да дръпне главата си назад. Воинът я 

обходи с поглед. Вдигна ръката си към дясното ѝ ухо, но тя се дръпна и приклекна. 

Това го развесели. 

– Няма да те ударя. 

Наташа се изправи и го погледна боязливо. 

– Мразя да ме пипат. 

– Само за две секунди – увери я той. Вдигна ръката си отново. Пръстите му 

бавно минаха покрай ухото ѝ и докоснаха задната част на ушната ѝ мида. Той се 

дръпна, а тя улови мястото учудено. – Наистина не си като тях. Но вониш на тях. 

– Това комплимент ли е или обида? 

– От теб зависи кое от двете ще избереш. 

– Ти също миришеш – тя кимна към дрехите му. Беше почувствала аромата на 

кожата му, който се носеше от свивката на китката му и дълбоко от ръкава на палтото 

му. – Мога да усетя местата, на които си бил; храната, която си ял; въздухът, който си 

дишал и хората, с които си разговарял. 

– За пръв път някой намира нещо хубаво в миризмата ми – тя не разбра шегата и 

той се сети, че още не ѝ беше представил Владо. – Как попадна тук? 

– Нямам бегла представа. Ще ми помогнеш или не? 

– Знаеш ли как да се кача по бента? 

– Ключът е у Ралица. Знам всичко за всички. Казах ти, че живея тук от край 

време. 

– Добре. Ти го вземи и ме чакай при колата. Но в никакъв случай не включвай 

двигателя – той ѝ подаде ключа предпазливо. 

– Аз не мога да шофирам. 

Учудване и облекчение се изписаха по лицето му. 

– Изведнъж ми се издигна в очите. И стана дори красива. Вече ти имам пълно 

доверие. 

– Това си беше чиста обида. 

Наташа се обърна да тръгне първа, когато светлината от лампите проникна през 

тънката ѝ ризка и отвори окото на циклопа. Димитрий като че ли си припомни нещо, но 

го забрави в същия момент. 

– Чакай малко. Какво е това? 

Наташа изду бузи и раздразнено го изгледа, но после забеляза, че той се беше 

заинтригувал от медальона ѝ. Непохватно го извади през тясната си якичка и му го 



показа. Той го докосна и прокара пръсти по йероглифите така, както обичаше да прави 

тя самата. 

– Струва ми се, че съм го виждал някъде. 

– Познаваш ли езика? – очите ѝ блеснаха като това на медальона. Той кимна. 

– Да, но вече никой не го говори. Как е възможно да е у теб? Приличаш на 

горноземка. Използваш техния език. 

– Колко езици знаеш ти? 

– Да говорим после – Димитрий пусна медальона и отиде до вратата. Наташа не 

можа да разбере какво го накара да се разбърза така. – Върви, аз съм след теб. 

Наташа тръгна наляво, към мястото, където си беше оставила раницата. Сянката 

се бе изтегнала отгоре да я пази от зли очи. Като видя Наташа, подскочи на стената и я 

последва навън. Двете отидоха до колата. Сянката се качи на покрива, а Наташа метна 

раницата си на задната седалка. Преметна крак да седне, когато си спомни заръката на 

Димитрий и я връхлетя желание да седне на мястото му. Поогледа се, пък седна и 

докосна волана. Взе ключа и го доближи до стартера, когато електричество мина през 

нея и тя с ужас си спомни за бомбата под шасито. 

Извади я внимателно иззад гумата. Не можа да си обясни защо онзи тип я беше 

оставил там, но тя реши да се възползва и я закачи от едната страна на входната врата 

на дискотеката. Притича пак през улицата, хвана дръжката на задната врата и оттатък 

се чу трясък. Наташа трепна и клекна, изплашена да не би бомбата да е избухнала. 

Вместо нея, на земята се свлече немощен Владо. Той опитваше да излази навън, да се 

набере с ръце, ала краката му не помръдваха като сковани. Изведнъж ѝ дожаля за този 

окаян нещастник, ала не му помогна, дори когато Никол се появи след него и заби шиш 

за лед под дясната му лопатка. Димитрий дойде малко след това, повали я и преди 

Наташа да си поеме дъх, наоколо стана шумно и оживено. Тя прасна вратата и избяга в 

първата свободна пряка. 

Димитрий хвана Владо през корема и му помогна да стане, но краката му се 

подвиха и трябваше да го влачи до ъгъла на дискотеката, където да се прикрият. Владо 

се съвзе за кратко, мерна Никол и викна след нея: 

– Все още съм навит! 

– Какви ги вършиш? – кресна му Димитрий, след като го пусна на земята. 

Погледна зад ръба. Агентите от Вътрешна сигурност вече тичаха насам. Воинът се 

наведе, хвана шилото в рамото на Владо и изтръгна острието от него 

– Никой не разбира кога и къде ще го връхлети любовта. 

– Ти си влюбен? Сериозно? 

– Не, разбира се! Използвах сарказъм, защото адски ме боли шибаното рамо. Да 

очистим тия кучи синове! – просъска през зъби Владислав и сам се изправи. Облегна се 

на стената разкрачен. Димитрий разкопча палтото си. Под двете му мишници имаше 

кобури с пистолети. 

– Така те искам. А сега – зареди! 

Воинът извади пистолетите и насочи върховете им към Владо. Той сглоби 

електронен магнит с крива дръжка. Завъртя я във въздуха, за да се наелектризира, и 

когато се появиха искри, докосна магнитите към върховете на пистолетите, които бяха 

направени от подобни пластини. Те поеха енергията и мерникът на върха им светна в 



червено. Димитрий свали предпазителите и се показа наполовина иззад ъгъла. Прицели 

се срещу тези, които го бяга взели на мушка. Оръжията им внезапно се изместиха 

встрани и ръцете им се разпериха, оголвайки гърдите им. Един изстрел в сърцето, два, 

три, четири. Той се прикри, изчака и после пак се прицели. Вражеските куршуми дори 

не минаваха покрай него. Летяха във всички други посоки, но не и към целта. 

Като ги отслаби, Димитрий хвърли пистолетите на Владо да ги презареди, а сам 

извади меча си и посече онези в близост. Острието проблясваше на лунната светлина и 

като светкавица събираше дъха на смъртните. Горещата кръв не можеше да промени 

природата му. Самата смърт висеше от върха му като крив сърп и сечеше ниско и 

безпощадно. Кога беше палтото на Димитрий и кога – робата на косача, мракът нямаше 

да издаде. И той не беше безучастен зрител, а криеше под полите си воина, хвърляйки 

такава сянка, че караше мечът да изглежда все едно сам се движеше във въздуха. 

Гневът на меча заглъхна с последния паднал от маскираната охрана на Вътрешна 

сигурност. Димитрий го прибра в ножницата и измери разстоянието до колата. Обърна 

се към Владо и се затича. Съвсем беше забравил за момичето, а и нова атака се 

зараждаше наблизо. Наташа също беше забравила за него. Тичаше от цяла вечност, без 

да спре нито за миг. Графикът беше свален. Това бе „моментът“, който беше чакала 

толкова време и нямаше да го пропилее с или без помощта на непознатия, който дори 

не ѝ се представи. Всичко вече беше без значение. Тя се приближаваше към бента. 

Някога смяташе, че това са пределите на града, но отвъд имаше бунище, а след него – 

свобода. 

Страховете следваха Наташа и тя чуваше стъпките им така ясно в главата си, все 

едно бяха истинските ѝ надзиратели. Бяга до пълно изтощение и накрая стигна. Сви 

към дясната половина. Опипом откри таблото и сложи картата на Ралица. Ръцете ѝ 

трепереха, гърлото ѝ пресъхна и челюстта ѝ се схвана от напрежение. Руменината 

караше лицето ѝ да подпухне и очите ѝ – да се замъглят. Наташа си пое дъх и погледна 

нагоре, а после – назад. От върха започна бавно да се спуска улея, по който качваха 

боклука. Наташа пак се извърна нататък. Стори ѝ се, че видя някакви силуети. Краката 

ѝ трепереха от нетърпение. Докосна таблото, но не виждаше контролерите, затова 

запретна ръкави и скочи върху улея, още преди да беше опрял в земята. Хвана се от 

двете му страни и започна с мъка да се изкачва. 

Раменете ѝ трепереха от изтощение и страх и едва успяваше да почувства 

ходилата си. Падна на коленете си и се хлъзна обратно още, но продължи да опитва. 

Ноктите ѝ прокървиха към средата и коленете ѝ сериозно пострадаха, но тя вече се 

беше зарекла да не се връща жива в този проклет град. 

Когато накрая стигна върха, преметна крак от другата страна, ала се изпусна и се 

хлъзна като по пързалка по вътрешния улей. Изтърбуши се върху някакви торби с 

боклук. Опита се да се изправи, но пак се претърколи и падна още по-надолу по 

пирамидата. Тук въздухът беше киселяв и непоносим за дишане. Наташа постоя 

известно време, за да дойде на себе си. Уви си парче плат, който откъсна от ръкава си, 

около устата, за да не припадне от зловонията. 

Огледа се. Бентът беше кух и продълговат, но доста тесен. Вече беше почти 

пълен. Тя стана, погледна надолу и изпищя. Прекрачи панически чувалите и опита да се 

върне назад, но срещна планина от боклук. Извърна се отново към двата трупа долу. 



Принадлежаха на сестрите. Дори не ги бяха повили, просто ги бяха изхвърлили. Едната 

беше подпухнала от жегата и изпаренията, а тялото ѝ беше подуто и покрито със слуз. 

Другата без започнала да се сбръчква и беше станала бяла като платно. 

Наташа се извърна да потърси изход, но наоколо си видя още и още трупове. 

Краката ѝ тъпчеха на място, спускаха се някакви торби и тя започна да потъва надолу. 

Зарита, захвана се и сама се претърколи. Без да сваля поглед повече, Наташа заподскача 

нататък, където ѝ се мяркаха стълби. Блъсна се в стената и ги достигна. Увисна на 

халките като удавник. Не усещаше, че се качва или че изобщо се движи. Виждаше 

бездната под себе си. Тя я теглеше и натискаше, но Наташа устоя. Вече дори не 

усещаше болката в пръстите си. Цялата пламтеше от вълнение и мислеше, че сънува 

поредния си кошмар. 

Щом стигна горната платформа, хвърли поглед назад. От там не можа да 

различи боклука от хората. Това ѝ даде покой за кратко. Придвижи се бавно по ръба, 

без да бърза. Накрая откри ръчката на капандурата и я блъска с ръка. 

Свеж въздух изпълни дробовете и лунната светлина я приветства. Направи 

крачка под открито небе и се хвана за перилата на външната платформа. Погледът ѝ бе 

отправен напред и нагоре към сияйният безкрай. Звездите ѝ помахаха, по-ярки и игриви 

от всякога. Мъничка радост запърха като гълъб в гърдите ѝ и тя почувства сълзи по 

лицето си. Стисна перилата, за да не полети. Ала когато свали погледа си, за да намери 

начин да слезе от платформата, долу ѝ се разкри град. Къщи и улици, сгради и дървета, 

точно копие на онези, от които тя беше избягала току-що. Наташа не можеше да 

повярва, главата ѝ се клатеше наляво-надясно, молейки се да ѝ се привижда. Отстъпи 

крачка от този ад и от тези измамни звезди. 

В гръб я връхлетя шум от взрив. Тя погледна към посоката, от която беше 

дошъл, и си спомни за воина. „Мъртъв!“ – прониза мислите ѝ нечий глас и тя 

почувства, че губи самообладание. Свали поглед само за миг, а в следващия сянката на 

нечия фигура падна върху нея и тя почувства силен удар да я поваля върху 

платформата. 

Луната така и не се появи. Всичко заглъхна. 

 


