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1. 

 

Пикапът стигна края на алеята и паркира на метри от сградата. Зад 

кованите железни пики и тухлени колони вилата беше потънала в 

сънлив мрак и едва се забелязваше. Шумът от разбиващите се в твърдия 

пясък вълни се удряше от глухата й страна, а ехото се разнасяше по 

открития плаж и гонеше закъснелите гларуси. Крадците слязоха от 

колата. Извърнаха се само за миг, а после тихо, като две пантери, се 

промъкнаха по калдъръма, заглушавайки всеки излишен шум под 

спарените си ботинки. 

В мига, в който прекрачиха прага на двора, нанизът по алеята 

започна да потрепва. Светлите зърна се раздвижиха като обладани от 

безименна сила и в следващия момент се стопиха в юлската жега така 

естествено и непринудено, като че някой бе духнал свещ. Вятърът се 

спусна от склона по алеята, подпирайки търбуха си върху лампите. 

Някои от тях издрънчаха болезнено под напора, но не издадоха идването 

му. 

Неочаквано течението промени посоката си. Литна право нагоре, 

където тежки, перести облаци мъкнеха пари отдалеч. Течението 

препречи пътя им и ги избута настрани, където сребристият диск на 

луната грееше най-ярко. 



Около вилата падна непрогледен мрак. Всички далечни звуци 

изчезваха в дебелата черна мантия и създаваха илюзията, че за миг 

вилата се беше озовала в паралелно измерение. 

Крадците разбиха бравата и спряха алармата. Те бяха с еднакъв 

ръст и телосложение, почти като братя, така че трудно можеше да се 

различи кой-кой беше. Те не говореха, не се препираха. Действаха като 

добре смазана машина. Вече две години пътуваха по черноморските 

градчета и обираха вилите на софиянци. Имаха си схема и тя работеше. 

Първо – избираха две от най-отдалечените къщи на местния СОТ. В 

едната слагаха механизъм на алармата, който се активираше през 

мобилен телефон и който им печелеше време. Докато сотаджиите 

отиваха да проверяват първата къща, крадците започваха втората част от 

плана си – влизаха и започваха да изнасят по-тежките и скъпи вещи, а 

бижутата и скъпоценностите оставяха за накрая. С предимство бяха 

плазмените телевизори, лаптопите и всичко, изложено по секциите в 

хола и дневната. 

След като разхвърля облаците, течението литна обратно долу. Не 

прецени добре посоката и вместо да се стовари на покрива, заби се в 

пикапа и радиото засвири в отговор. Станциите започнаха да се сменят, 

създавайки оглушителна какафония. Някаква птица изскочи от нищото, 

кацна на комина и започна да предупреждава крадците. Беше малък 

бухал, нетипичен за този район. Вятърът подочу предателския му повик, 

сграбчи го за перата и го размята по покрива. Разкрита, птицата се 

понесе през тъмата със сковани криле и се изгуби. 

Ядосано, течението потрака по прозорците, увивайки се по 

етажите в търсене на жертвите си. Крадците смъкваха плазмените 

телевизори заедно, тъй като бяха твърде големи за сам човек. С плавно 

движение вятърът се покатери по оголените тухли от северната страна и 

се провря през прозорчето на банята. Течението блъсна вратата и тя сама 

се отвори пред него. Гледаше към стълбището. 



Крадците наместиха телевизора, вързаха го с каиши в открития 

багажник и се върнаха във вилата. Единият от тях дочу свистенето на 

радиото, ала в момента, в който се пресегна през волана, то се изключи 

само. Онзи опита да каже нещо на партньора си, ала едва успяваше да 

различи очертанията му в тъмнината. Когато опиташе да се вгледа, 

появяваха се разни сенки, мътни петна, които се сливаха с образа му и 

започваха да се раздуват и свиват във всички посоки, като че някой ги 

дебнеше. Малки същества, талъсъмчета, кълба от омраза и мъст. 

Въображението на крадеца взе превес и започна да му се струва, че чува 

триене на зъби и дращене на нокти. Изначално звуците идваха отдалеч, 

после се приближиха по пясъка и накрая го изненадаха в гръб. 

– Както ти става? – изсъска другият, когато първият се блъсна в 

него и се удари в касата на вратата. 

– Чу ли? Не чу ли? 

– Тихо! Какво ти става? 

– Има някой там! Дебне ни! Виждаш ли? 

– Нищо не виждам, куха кратуно! Още малко и приключваме. 

– Ама аз видях… 

– Нищо не си видял! Тук няма никого! Горе – също. Хайде! 

Въпреки резкия си тон, вторият крадец усети нещо хладно да се 

покачва по гърба му. Той размърда широките си рамене, опитвайки да се 

освободи от него, но ноктите на страха яко го бяха сграбчили и го 

теглеха неумолимо. Горе нещо се счупи. Звучеше като стъклено 

шишенце върху плочките на банята. Двамата замръзнаха в основата на 

стълбището и се вторачиха във вътрешността на вилата. Стълбите 

проскърцваха от време на време, намествайки дъските, които бяха 

хлътнали от тежестта на стъпките им. Двамата продължиха да слухтят, 

ала като не последва друг шум, качиха се обратно на втория етаж с 

ясното съзнание, че там имаше някого. Първият крадец плъзна гърба си 



по стената и надникна в банята. Усети собствения си дъх да докосва 

пребледнялото му лице. 

– Чисто е – кимна той на партньора си и в миг раменете им се 

отпуснаха, ала напрегнатото очакване, че нещо друго предстоеше, не ги 

напусна. 

Плазмата в спалнята беше най-голямата, а ръцете на крадците вече 

бяха отмалели. Когато я свалиха от стената, чукнаха я в ръбовете, с 

което свалиха от цената й стотачка. До стълбите ту я влачеха, ту я 

опираха на петите си, ала щом започнаха да слизат с нея, всичко тръгна 

наопаки. Първият крадец вече беше преполовил стълбището, когато 

вторият застана на горното стъпало, без да усети, че под краката му 

имаше нещо разлято. Само крачка и ботинката му се пързулна по 

паркета, а в следващия момент мощен тътен огласи вилата. 

Нещо толкова незначително като падане по стълбите не беше 

способно да пробуди Ева от мъртвешки крепкия й сън. За пръв път от 

седмици сънуваше и искаше да се наслади на това блаженство чак до 

сутринта. Нещо отвън обаче пукна и се взриви. Тътенът се повтори, ала 

доста по-мощен и отдалечен от първия. Звуковата вълна се пръсна във 

всички посоки, мина през стените и вдигна Ева на крака. 

Къдравата й коса, смачкана от въртенето в твърдата постеля, 

прикриваше подпухналото й лице. Като залята със студена вода, тя 

седеше между чаршафите, притворила устата си. Очите й се врътнаха по 

протежението на сивите стени, но така и не откриха натрапника, смутил 

съня й.  

Кисел привкус се надигна под езика й. Ева примлясна, отви се и 

стана на крака. Нахлузи си прокъсаните чехли и се заизкачва, набивайки 

пети в металните стълби. Опитваше да си спомни дали собствениците не 

й се бяха обаждали, че ще дойдат по-рано, ала умът й беше пълна мъгла. 

Чак когато излезе от мазето, разсъдъкът й се избистри. Вместо 

типичната миризма на препарат за подове, я посрещна парливата воня на 



мъжка пот, примесена със страх и фекалии. Ева дръпна главата си назад 

и направи физиономия на отвращение. Огледа кухнята, но там беше 

празно. От едната страна обаче бяха разпилени ситни черни стъкълца. 

– Какво ли е паднало? 

Ева тръгна по странната диря, когато в краката й се озова 

огромната плазма от спалнята, деформирана от едната страна и с 

липсващ екран. Част от нея се бе подпряла под закачалката, а друга част 

още лежеше върху голямото стълбище. Ева се опря на касата и изви врат 

нагоре за някакви улики, когато почувства, че на закачалката нещо 

висеше. Дали наистина нямаше някого в къщата?, запита се тя, а после 

се плесна по челото, защото никой не носеше палта по това време. 

Тя се извърна светкавично, за да убеди себе си, че това беше 

някаква илюзия, когато съзря провесен от еленовите рога първият 

крадец. Собственикът на вилата беше запален ловец и из стаите стърчаха 

рога или събираха прах препарирани „гадинки“, както ги наричаше жена 

му. Тези тук бяха използвани за шикозна закачалка и бяха доста остри. 

Два шипа дори бяха пробили през гръдния кош на клетника, докато 

главата му се опираше на един по-стабилен. 

Внезапен ужас блъсна Ева в гърдите, сграбчи я за гърлото и тя 

стисна зъби, борейки се с него. Секунди по-късно я обля хладно 

спокойствие и тя преглътна надигналите се в гърлото й стомашни 

сокове. 

Това не беше гледка, която виждаше за пръв път. 

Е, вярно, досега не беше намирала човек, прободен в сърцето от 

бракониерски трофей, но поне кръвта не беше много. Ева за миг забрави 

за трупа в антрето. Качи се горе да провери какво се беше случило. 

Вратата на банята беше отворена. На пода имаше остатъци от счупено 

шишенце с шампоан. Много скъп и много рядък. Шефката й го 

обожаваше. Изглежда това бе течността, на която натрапникът се беше 

подхлъзнал. 



Ева погледна надолу и прецени силата на удара и падането. Тя 

застана върху счупената плазма и погледна втренчено госта си, 

заканвайки му се с юмруци. 

– Мисли му, ако не изчезнеш от тук до обяд! Их!... Пак ми се 

отваря работа… 

Ева огледа щетите, преценявайки на око дали щеше да успее да 

почисти навреме, когато под взора й попадна прясна следа. Кръвта беше 

от крадеца, но стъпката, подхлъзнала се в посока към изхода, не му 

принадлежеше. 

Заинтригувана от обрата, Ева прескочи плазмата и припна нататък. 

Щом се озова на прага на вилата, светлините по пътечката и около 

оградата на мига се включиха, огрявайки плажа в златисто. Тя ги 

стрелна осъдително с поглед и се ослуша. Тръгна по калдъръмената 

пътечка, по която имаше едва забележими отпечатъци, докато не излезе 

на самия плаж. Морето оттатък се пенеше, развълнувано пред 

настъпването на новия ден. Ева огледа пясъка за още следи, но нямаше 

нищо подозрително. Тогава тя се обърна по посока на алеята и видя 

задницата на пикапа, пълна с крадени вещи. 

В миг ужасът отново я осени, но този път по-силно и вледеняващо. 

Ако имаше нещо, което беше по-страшно от трупа в къщата, то това 

беше лютият гняв на собственика. Като видя вещите му, хвърлени на 

купчина, Ева започна да ги вади и да ги бърше с края на ризата си или 

късите си панталонки. Някои връщаше и наместваше, а други 

продължаваше да държи в ръце от страх да не ги изгуби. Като се увери, 

че повечето от нещата бяха невредими, Ева се придвижи към 

шофьорското място. Вратата беше отворена, от предния капак се 

процеждаше бял дим. Той се издигаше на метър над колата и се 

смесваше с непрогледния мрак. 

Предната броня се беше заплела в оголен кабел. 



Чудно как изобщо беше излязъл по този начин изпод земята, но 

явно в паниката си вторият крадец го беше взел за коренище. Сега той 

лежеше под предните гуми, разлагайки се, подобно на претоплено желе. 

От тялото му се носеше невъобразима смрад и лек дим, като обгаряне, 

който пълзеше изпод дрехите му и се стелеше около него като ефирна 

дантела. 

Тази гледка, по-отвратителна от предната, никак не жегна Ева. Тя 

започна да осъзнава какво точно се беше случило. Пак подуши въздуха и 

усети свежият полъх на течението, шаващо нетърпеливо около нея. 

Вдигна глава и в миг луната блесна срещу лицето й с цялата си прелест, 

очертавайки всеки детайл от злощастния инцидент. Ева се подсмихна 

високомерно и рязко се извърна в момента, в който вятърът понечи да 

разроши косите й. Срещайки твърдта й непоколебимост, той сви встрани 

и се пръсна, а отзад, където беше алеята, лампите отново се включиха и 

осветиха пътя към града. 

Отнякъде зашумяха клаксони, коли профучаха по шосето, викове 

на хора, изпълзели от близката дискотека и ето, че булото на мрака 

започна да изтънява и неговият странен, но опасен свят се стопи с 

първите утринни лъчи. 

Ева се сепна. 

За пръв път от 21 години съжали, че нямаше шофьорска книжка. 

 

2. 

 

Шоколадови, знойни тела, ванила, бронз – каквото му се прииска 

на човек. Туристите идваха и си отиваха и никой не се питаше какво, 

аджеба, правеха толкова сочни парчета на едно и също място. Местните 

се подхилваха под мустак и с наслада наблюдаваха истериите на мъжете, 

които се бяха събрали наоколо и един през друг сочеха и снимаха кое от 

кое по-красивите момичета. 



Подсвиркванията и подмятанията очевидно не ги притесняваха. До 

една егоистични кучки, те бяха твърде заети да се грижат във всеки един 

миг да изглеждат ослепително. Докато част от тях се печеше на слънце, 

друга масажираше плажно масло върху стегнатите си тела, трета се 

гримираше и решеше, други разговаряха на по питие, а и имаше няколко 

по-смели, които се плискаха в плитчините с морска вода, смееха се и се 

въртяха безгрижно, все едно целият им живот беше пред тях. 

Интересното започваше, когато тръгнеха да дирят разни водорасли из 

банските си, да бъркат в чуждите и да пъшкат между другото. 

Банските бяха единственото, по което се различаваха. С толкова 

много гореща плът, която да пълни окото и конкуренция от всички 

страни, те разчитаха на изрязаните тесни парцалки, увити около 

идеалните им форми.  

Причината за подигравателния присмех на местните се криеше във 

факта, че само те знаеха за съществуването на единствения лъв в този 

прайд. Той все оставаше някак скрит, докато всъщност беше опънал 

крака върху един шезлонг и вместо да точи лиги като загорелите мъже 

отсреща, беше потънал в мисли за… мъж. 

От няколко месеца правеше предимно това, ала тия му размисли 

бяха лишени от интимност. Той просто беше обсебен и колкото повече 

го съзнаваше, толкова по-зле се чувстваше. 

Името на тази жалка форма на живот, свита на кълбо в единия 

край на шезлонга, беше Теодор Райнов. В Созопол беше известен с 

прякора Синчето. Той бе син на местния покаял се мафиот, наследник на 

хотелската му верига, но причината за налегналото го самовглъбение 

далеч не се криеше във факта, че стария го опандизиха през януари и 

сега боядисваше катерушки в някое междублоково пространство нейде 

из столицата. Не. Кошмарът на Синчето беше най-верният и лоялен 

служител на баща му, който съвсем наскоро така необратимо му обърка 



живота, че понякога се събуждаше с крясъци, а напоследък дори не 

можеше да заспи. 

За убийство нямаше как да помисли, не защото го мъчеше 

съвестта, а по други, доста по-деликатни причини. И след като се отказа 

от най-лесния способ да отстрани този човек от пътя си, се очакваше 

пред Синчето да завалят други възможности. Те пак си бяха там, просто 

всички граничеха с абсурда. Все едно опитваше да нарисува шедьовър, а 

под четката му излизаха детски драскулки. Каквото и да пробваше, 

завършваше с провал, като че съдбата му вече беше решена и той 

трябваше да изживее всеки болезнен миг от нея. Дори когато се 

опитваше да се наслади на обилното количество силикон, джвакащо 

около него, той не можеше да почувства нито радост, нито тъга, нито 

вкусове или цветове, а усещаше една безкрайна тъпота, каквато можеше 

да споходи тийнейджър в емо период. 

– Шефе? Шефе, да извикам ли медика? – чу се писклив глас, 

когато нечия ръка се уви около бицепса му и опита да го изтегли насила 

от меланхолията му. Веднъж Синчето получи слънчев удар в същата 

тази поза тип ембрион. В бонус изгоря и две седмици лежа в болница с 

все същата мисъл в главата. 

– Защо косата ти е в лицето ми? – без да се извръща, простена той, 

и в същия момент четири ръце сграбчиха нахалницата за раменете и я 

издърпаха настрана. Новите момичета в прайда му все се опитваха да го 

докопат по някакъв начин или да изпъкнат с майчинска загриженост. 

Свирки нямаше от четири месеца и всички чувстваха, че са останали на 

сухо, след като единственият им коз в тази полигамна връзка дразнеше 

Синчето почти толкова, колкото споменаването на омразния адвокат. 

– Скъпи, добре ли си? 

Синчето се смръщи на надвисналата сянка, но пак отвори едното 

си око. 

– Леляна? 



Лиляна, както всъщност се казваше едрогърдата прелест, беше 

една от най-старите му любовници и на практика – негова секретарка. Тя 

най-лесно от всички момичета успя да се напасне към странния му навик 

и дори да го превърне в своя работа. Планът с отстраняването на 

адвоката от юли месец насам беше изцяло посветен на откриването на 

идеалната комбинация от симетрична компаньонка и качествен 

наркотик. Новото попълнение в харема на Синчето идваше чак от Дания. 

Момичето имаше невероятно тънка и стегната талия. Докторите я бяха 

предупредили, че няма да може да има деца и тя се беше заела да 

извлече всичко възможно от живота. Красотата й беше рядка и 

натрапчива. Веднага събра погледите на конкуренцията. Наоколо се 

понесе неодобрителен шепот, пълен с жлъч и завист. 

– Защо се усмихва, сякаш е на Ксанакс? – сънено продума Синчето 

и кисело обходи последната си придобивка. 

– Чужденка е. Те са по-мили и щастливи. Сметнах, че ако дадем на 

адвоката една, той ще остане трогнат от вродената й непохватност да 

оцелее. Какво мислиш, шефе? Ти би ли я оправил? 

– След две дози бих оправил и Петър, а той е по-грозен от 

сбръчкания задник на баба ми. 

При това сравнение, една от мутрите, пазещи харема на Синчето в 

периферията, наведе виновно глава и всички разбраха, че ставаше дума 

именно за него. 

Синчето пак завъртя главата си към датчанката и наново я измери. 

– И с какво тази се различава от всички останали преди нея? 

– Тази прилича на жена му – гордо отвърна Лиляна и намести 

очилата си, макар да бяха само празни рамки. 

– Жена му? – повтори подигравателно созополският плейбой и 

облиза устни. – Нима забрави за онова недоразумение от януари? Беше я 

домъкнала от някакво село в Камбожда. 

– Израел. 



– Все едно! Беше истинска двойничка на жена му. Дори й 

добавихме бенки по лицето, устроихме цял театър на гробищата. Знаеш 

ли колко струват вишневи цветчета, сипещи се от небето в края на 

януари? Аз знам, защото платих с фактура за всяко едно от тях. Имаше и 

снимачен екип с ей такъв огромен вентилатор да ги пръска наоколо. 

Даже да не споменавам за немската машина за сняг, на която два пъти й 

се развали двигателя! И какво стана? Какво, те питам! 

– Той я подмина – тихичко изчурулика секретарката. 

– Той… я подмина! – повтори Синчето, запъвайки се при 

повторението на спомена. – Подмина я като пътен знак. Дори не я 

погледна. Но отчаях ли се аз? Отчаях ли се? 

– Така ли е? 

– Може би… Малко… Но веднага след това устроихме второ 

рандеву. В дъжда. 

– Машината за дъжд? 

– А! Спомняш си вече! И какво стана? 

– Той я подмина. 

– Той ПАК я подмина! Но захвърлих ли всичко? 

– Да. Счупи машината. 

– Мразя дъжда… Мисълта ми беше друга. След този ден 

пробвахме с теб трети и последен път. Накарахме я да се блъсне в него, 

да го сграбчи, да го накара да я погледне. 

– Той го направи. Дори й се извини. 

– Но не изпадна във възторг, не се замисли, не се смути, дори не се 

обърна назад! Вече започвам да смятам, че е забравил как изглеждаше 

истинската му жена. 

– Или пък знае за плановете ти – необмислено вметна Лиляна. 

– Дори не го казвай на глас – изръмжа Теодор, а тя прехапа устни. 

– Върни момичето, откъдето го взе! 



– Както с останалите, така и тази ще ни струва повече на връщане, 

отколкото просто да я оставим. 

– Тогава й дай питие и я прати да си играе в пясъка. Нерви нямам 

вече! Изминаха шест месеца, а ти правиш все едно и също. 

– От шест месеца чакаме да ти дойде музата, но нищо не ти пречи 

да се позабавляваш малко. 

– Леляна, ще се забавлявам, когато негодникът се сгърчи в някоя 

канавка, останал без бъбреци и черен дроб. И като заговорихме за 

вътрешности… Колко ми струва последната идея? 

– Точно сега ли искаш да обсъдим това? – Лиляна се намръщи, но 

отвори графика на таблета си и му го подаде. Той плъзна страницата от 

крайната сума, увеличи я нервно, а после се върна нагоре и започна 

бавно да чете отделните графи, с което възмущението му нарастваше с 

всяка изминала секунда. 

– Какво… Какво е това? Какви са тези цифри? Това, това колко 

нули са? Защо е толкова скъпо? 

– Казах ти, че ще е по-евтино да запалиш свещ в църквата, 

отколкото да пращаш козле на три хиляди километра от тук за 

съмнителен езически ритуал. 

– Ти сама каза, че не мога да поискам от някой светия да порази 

оня адвокат! Ти намери шамана, ти говори с него по Скайп и ти 

организира всичко, ти оправи нещата! 

– Ритуалът е вече извършен. Не може да ни върне парите. А и 

повечето разходи отидоха за пътя и хотела. 

– Пътя и хотела? – Синчето се върна на графика и лицето му 

съвсем се изкриви. – Защо козлето се е возило първа класа? 

– Не можахме да го вкараме в багажното, защото отказа да му 

дадеш придружител и когато го направихме пътник, от компанията ни 

дадоха служебен. 

– Двеста евро за бара? Тая коза да не ми е роднина? 



– Дàли са му алкохол за успокоение на нервите. Полетът е бил 

четири часа. 

– Пет звезден хотел за две нощувки? Порно канал? Сигурна ли си, 

че „козле“ не е кодово име? Изглежда като част от програмата за защита 

на свидетели. 

– Предполагам, че придружителят е имал нужди. 

– Аз имам нужди! От летището е трябвало да вземат козлето, не да 

му показват града! 

– Селският шаман заминал за планината. Имал спешна работа и го 

чакали два дни да се върне. 

– Щеше да ни излезе по-евтино да му пратим пари да купи козела 

от селото си! – почти изруга Синчето, подмятайки таблета към Лиляна. 

– Условието за ритуала беше да гледаш козлето две седмици и да 

го храниш от собствената си чиния, за да се сбъдне желанието ти. 

– Пропусна да споменеш, че и го израждах. Но си дойдохме на 

думата… И кога ще ми се изпълни желанието, а? Кога? 

– От три до шест месеца – прехапа устни отново тя. 

– От три до… Аз ще съм този, който ще умре до тогава! – Синчето 

се тръшна със страшна сила обратно на шезлонга и обърна отчаяно глава 

настрана. Момичетата наоколо го наблюдаваха съчувствено и очакваха 

най-малкия му жест, за да му се покачат, но той лежеше неподвижен, 

обладан от познатото им униние. След малко дойде на себе си и 

погледна Лиляна с празни, но тъжни очи. – Дали все пак да не запалим 

поне една свещ? 

– Ще е разумно ли да го правиш, след като призовахме древно 

божество с вътрешностите на козле, за да убиеш човек? 

– Колко свещи ще ни трябват за това? 

– Да се обадя ли на попа? 

– Остави. Искам поне подобаващо да ме опее, когато ми дойде 

времето. 



Лиляна мислеше да му покаже две нови предложения, които 

имаше, но вместо това изключи таблета си и го скри зад гърба си. 

Искаше да извика доктор или поне терапевт, ала само щеше да го ядоса. 

Тя реши този път да го изчака. Усещаше, че днес беше по-разговорлив 

от обикновено и се оказа права, защото не мина и минута, когато той пак 

се извърна със светнали очи. 

– То се е видяло, че и този план върви към провал. Поне да 

съберем средства за следващия. Искам да разкарам онова нагло копеле 

преди татко да излезе от затвора – той опита да надзърне зад нея. – Тук 

ли са момчетата? 

Лиляна се извърна и кимна безмълвно. 

Откъм северната част на плажа, където скалите се сливаха с 

отвесния бряг, чакаха в колона един зад друг ловците на дългове. Още от 

незапомнени времена семейство Райнови се занимаваше с кредити със 

супер високи лихви. Те изкарваха значителна част от доходите си по 

този начин, но след като хотелската верига падна в ръчичките на бащата 

на Теодор, той остави лихвите на неговите грижи. За Синчето това бяха 

джобни. Мразеше да се занимава със сметки и да прави проверки, ала 

като започна да мъдри плановете си за адвоката, това занимание му се 

стори доста полезно. 

Така той нае десетина ловци на дългове, които да го представляват 

и за по-голям респект, понякога им отпускаше някой от гардовете си. 

Отделно от това ги привикваше около обяд да му се отчетат. Понякога 

беше в настроение, друг път забравяше за тях и Лиляна ги 

освобождаваше с жест. 

Препотени, изнервени и задъхани, „момчетата“, които до един 

приличаха на касапи с белези по лицата и дебелите си вратове, се бяха 

наредили в редица по празните шезлонги и нетърпеливо чакаха знакът 

на Лиляна. Тя ги подкани и първият се спусна към Синчето, разбутвайки 

момичетата с лакти. Докато се проправяше път, той мушна през 



горещите им тела дебела тетрадка и я подаде на шефа си, бършейки 

чело. 

– Мда… Пак закъсняваш за тримесечното. От този вземи двойно. 

Искам да го сплашиш малко, нали? Добре. Отчети се довечера на 

Леляна. Следващият! 

Ще, не ще, следващият в редицата беше Георги – дребна риба като 

всички останали, но това, което сега го различаваше от тях, бяха двете 

му насинени очи и цепната устна, които неуспешно опитваше да 

прикрие със своята тетрадка. Да бъдат поступвани, за ловците на 

дългове беше ежедневие, ала от миналата година насам се случваха 

моменти, в които ставаше почти неразпознаваем. Този факт не убягна на 

Синчето и той първо го огледа, преди да вземе отчета му. 

– Какво стана с този път? – подкани го весело, а Георги не посмя 

да го погледне в очите. Синчето зачака отговор, но като не го получи, 

подкачи го втори път. – Нали ти казах да вземеш Ачо, бе? 

– Взех го. 

– И къде е той, че да ми разкаже остатъка от историята? 

– Пътува за Военна болница в една линейка. 

– Нима? – Синчето изведнъж изпита тъга, но не за мутрата си. Не 

се беше прибрал у дома от твърде дълго, ала знаеше, че мисълта за 

адвоката щеше да го последва дори сам. 

– И кой ще плати за това? 

– Вашите длъжници, предполагам – смотолеви Георги. 

– Попитах кой го е подредил така, че трябва да давам пари за него? 

Да не би след това да поиска и отпуск? 

– Нещата могат да завършат с надгробна плоча. 

– Давай! Кажи името му! Или се страхуваш? 

– Проблемът, шефе, е, че виновник няма. Той падна от втория етаж 

върху паважа. Отиде до прозореца да провери дали ченгетата са долу, 



докато аз се разправях с Иван Прасето, но явно се беше засилил 

прекалено, защото в следващия момент се катурна сам. 

– Сам… – Синчето се замисли, премрежвайки поглед през дългите 

си ресници, а после, като че нищо не се беше случило, той отвори 

тетрадката на Георги и разлисти последните му бележки. В миг ловецът 

на дългове изтръпна, пребледня, очите му кръвясаха и той започна да се 

поти. От последната година това се случваше на всяка проверка и 

причината се криеше в един дълг, който опитваше да прикрие, макар че 

не биваше. Той умело беше слепил страниците, така че да запази 

номерацията, но просто не знаеше кога пръстите на шефа му щяха да 

напипат измамата. 

И ето, че този ден действително настъпи. 

– Какво е това? – посочи Синчето сдвоените листи. 

– Кое? 

– Това! 

– Нищо не виждам. 

– Погледни пак, копеле! – бесен, Теодор сграбчи едното ухо на 

Георги и го дръпна рязко надолу. Онзи залитна и разпери ръце, докато 

гардовете на Синчето ги заобиколиха и застанаха около тях, подобно на 

параван да прикрият последвалата сцена. 

– Гледам, шефе! 

– Защо си залепил страниците, бе!? 

– Аз… за ваша лична безопасност, шефе. 

– Каква ти безопасност, копеле? Надрусан ли си? Казвай! Умаля 

ми ръката!... Ти, дръж го! 

Синчето разтръска дланта си във въздуха, изнежена от силното 

слънце, и остави ухото в ръцете на Илчо от Веселие, който беше наел 

преди седмица. Онзи грамадан стисна месестият израстък на Георги като 

с клещи така, че последният изврещя и събра погледите по плажа. 



– Кажи ми какво пише, преди да отлепя страниците – нареди му 

Синчето. 

– Защо? По-малко ли ще ме биете? – предизвика го Георги, който 

беше виждал много по-лоши неща от вкиснатото настроение на шефа си. 

Точно те се криеха между страниците. 

– На интересен ли ми се правиш? По-ниско! 

Илчо то Веселие дръпна ухото на Георги още по-надолу и го 

накара да разпери ръце като птица в полет. 

– Ама че наглост – мънкаше си Теодор, докато опитваше 

непохватно да отлепи страниците. Едно от момичетата зад гърба му, 

виждайки затруднението му, прокара френския си маникюр с точността 

на професионалист, след което му се усмихна сладникаво. Същият трик 

ползваше да разделя мръсните банкноти, които мъжете по баровете 

нарочно й слагаха в бикините. – Да видим сега какви си ги надробил, 

копеле… Триста бона, майка ти стара! Имаш длъжник с 300 щуки и е 

още жив?... Жив ли е? Само не ми казвай, че е умрял! Ти на кого си 

давал пари, бе, свиня нещастна!? С депутати ли се занимаваш вече? Не, 

не, не. Това е твърде над нивото ти. Прибързано те надцених. Дай да 

помислим… какво е онова, заради което мъжът си губи ума и оная 

работа? А, да, сетих се! Ти сети ли се? – той погледна към Илчо, но 

изстреля отговора в зиналата му уста, без да дочака. – Жена! Шибана, 

мръсна, малка курва, наречена „жена“. А! Прав ли съм? Прав съм! Кажи 

ми, кучката има ли едри цици? Такива ли са? Или такива? – Синчето се 

пресегна към два чифта стегнати гърди, които се мотаеха покрай главата 

му и небрежно го докосваха. – Задникът й закръглен ли беше? – той се 

пресегна към едно момиче, което в този момент си търсеше слънчевите 

очила по пясъка и я плясна с все сила по дупето, при което задните й 

части извибрираха на вълни, тя падна на колене и започна да се смее, 

задето беше получила най-голямо внимание. Синчето обаче не можеше 

да се успокои. – Дано да се чука като богиня, защото следващото чукане 



е за моя сметка и, вярвай ми, то ще ти е последно. Нали знаеш, че имам 

гард от Перник и винаги носи по един винкел? Той казва, че тия истории 

ги има само във вицовете, но аз обичам да се смея. Ти обичаш ли да се 

смееш, а? Да се посмеем заедно, задето си ми присвил 300 бона, копеле! 

Трябва да ти дам награда за това! Аз тук треперя денонощно, а ти се 

осмеляваш да се възползваш от това. Хайде! Няма да те бия! Кажи – 

беше заради жена, нали? 

– Да, шефе – Георги сведе глава, ала не защото изпитваше вина. 

– Така. Добре… И за какво й бяха на тая кучка толкова пари? Ако 

има цици и задник, какво друго ще оправя? 

– То… то не започна с 300 бона, шефе, а с 30. За операция, да, но 

не пластична. Баща й умираше и тя взе заем от мен, макар че той не 

искаше. 

– Преди колко време е било, че лихвата да скочи така? 

– Преди година, но тези пари нямат нищо общо с лихвата. 

– Значи, не стига, че не е платила, ами ти си продължил да й 

даваш!? – Синчето сам се пресегна и дръпна и другото му ухо, ала 

Георги прехапа устни, отказвайки да извика. 

– Ни-ни-нищо не съм й давал, шефе. Ни-нито стотинка от този ден. 

Останалите 270 хиляди са части от дългове на други твои длъжници, 

които аз умишлено приспаднах и сложих към нейния.  

– Нещо не разбирам. Какво общо има тя с тях? 

– Всички под линията са били нейни началници. Тя опита да 

изплати дълга си като се хващаше на работа по разни магазини и 

кафенета, ала, Бог ми е свидетел, каквото и да докоснеше, превръщаше 

го в катастрофа. 

– Пироманка? 

– Карък. 

– Моля? – Синчето не си падаше суеверен и почна да му се струва, 

че Георги сериозно го баламосваше. 



– Карък е човек с лош късмет. 

– Знам какво е това! Това, което не знам, е защо приписваш дълг 

за 300 хиляди на нечий късмет? 

– Шефе… – Георги тихичко се разкиска, но тъжно, почти 

плачевно. – Говорим за човек, на когото не се случват лоши неща, а 

който ги предизвиква. Може би сте чували за нея. Местните я наричат 

„богиня на хаоса“, а един гид от Поморие дори е измисли легенда за това 

как се е оказала в човешко тяло, за да ни отмъсти и да ни докара до 

лудост. 

Синчето също прихна да се смее, пресегна се отново, но този път 

потупа Георги по рамото и махна на Илчо от Веселие да остави ухото ми 

намира. 

– Съзнаваш ли какви глупости избълва току-що? 

– Питайте, когото искате! – възмути се Георги и стрелна с очи 

Лиляна, на която историята й се стори страшно позната. Тя на мига 

завъртя главата си в двете посоки, отказвайки да участва в този разговор. 

– Истината, Жоре, е , че никак не ме вълнува коя е и какво е 

направила – започна Синчето бавно, все едно говореше на умствено 

изостанал. – Аз си искам парите и ти, драги, ще ми ги дадеш. По един 

или друг начин. 

– Но… 

– Няма „но“ – Синчето вдигна пръст и го долепи до навлажнените 

устни на Георги без следа от погнуса. – Ще ми ги донесеш. 

– Преди това да се случи, шефе, по-вероятно е да пукна – 

примирено рече Георги и духът му съвсем спадна. 

– Нима казваш, че съм толкова лош? 

– Предпочитам да ме убиете още тук, отколкото пак да си имам 

работа с кекава, тромава, устата и луда жена! Не ми го причинявай, 

шефе! Готов съм на всичко, дори да ида в ада, само не и при нея! Моля 

те! Моля те! Имай милост! 



Цивренето на ловеца на дългове потресе Синчето, свикнал да 

вижда нагли физиономии, безскрупулни бизнесмени и пропаднали 

наркомани. Като не можеше да намери място за Георги в нито една от 

тези групи, той започна да изпитва някакво дълбоко отвращение и 

готовност да изпълни всяка негова молба, само и само да престане да 

хленчи. 

– Това някакъв нов метод да ме ментиш ли е? – започна отдалеч 

Синчето, ала видя, че Георги беше непоклатим. 

– Съвсем не, шефе. 

– Два пъти по-възрастен си от мен, а имаш топките да ме наричаш 

свой „шеф“. Това ти го признавам. Но да се боиш от жена?... 

– Не можеш ли да ми повярваш поне този път, шефе? Останах без 

сили. Жена ми ме напусна, кучето ми ме напусна. 

– Нали се беше оженил втори път? 

– И тя ме изостави. Всичките ми приятели ме избягват само 

защото знаят, че тя е в списъка ми с длъжници. Страх ги е да не ги 

застигне лош късмет по косвен път, навярно. 

Синчето се подсмихна, след което блажено се облегна на шезлонга 

си, чувствайки колко далечни и неважни бяха проблемите на другите 

хора. Легнал така, внезапна мисъл го жегна и той отвори стреснато очи, 

като че отговорът на всичките му въпроси беше стоял точно пред него, а 

той беше гледал в другата посока, теглен от идиотските си 

предразсъдъци. 

– Казваш… замалко не си полудял? 

Георги беше така разстроен и огорчен, че успя само да кимне с 

глава. 

– Колко души още е довела до това състояние? 

– Кой знае… Всеки ми се е оплаквал от нея. Щетите, които е 

причинила, струват стотици пъти повече от тези 300 бона. Никой не се е 

заел да изчисли с точност, но предполагам… от нея е страдал целия 



град. Чудно как дори не си чувал за нея. Мога още сега да намеря поне 

двама, които да потвърдят думите ми. 

Георги се завъртя на пети и започна да търси познати физиономии 

по плажа, ала Синчето махна с ръка. 

– Не искам повече да слушам. Доведи ми богинята на хаоса. 

 

3. 

 

Идеално. Всичко се подреждаше просто идеално. Ако репутацията 

на онази бясна кучка беше поне наполовина вярна, то Синчето щеше до 

седмица да се е отървал от ходещия си кошмар. Дори нямаше да го 

свържат с него. Слуховете за нея звучаха умопомрачително – като 

градска легенда или черна магия, или друга дивотия, която да отвлича 

умовете на хората от твърде скучното им съществуване, а адвокатът, 

бедничкият любимец на баща му, щеше да е поредната нейна жертва. 

Синчето беше готов да й даде още 300 хиляди само заради тази 

възможност. 

За съжаление, Георги не споделяше ентусиазма му. 

– Хайде! Извикай я! – подкани го добродушно Синчето, без да 

забелязва шокираното му лице. 

– Не! 

– Моля? 

Оживлението на Синчето беше предизвикало тих шепот между 

момичетата, който секна в момента, в който Георги отказа да изпълни 

заповедта му. Всички мислеха, че боят е отложен, ала ето че втори рунд 

започна да тече. 

– Отказваш ми? Ти си по-голям идиот, отколкото те смятах. 

– Отказвам ти, защото те уважавам твърде много, за да ти причиня 

нещо, което не бих пожелал и на най-големия си враг. Ще ви защитя, 



шефе! – гордо рече Георги и потупа с юмрук гърдите си да демонстрира, 

че не се бои от реакцията му. 

– Трогваш ме по един особено педерастки начин, но аз ще поема 

риска, защото не вярвам в лошия късмет и когато я нарекох „богиня“, 

просто се ебавах. Даже децата знаят, че нещата съществуват само когато 

вярваме в тях. 

– Аз не ви моля да вярвате в нея, шефе. Тя така или иначе си 

съществува. Искам да ви предупредя в никакъв случай и при никакви 

обстоятелства да не сключвате сделки с нея. 

– Сега ще кажеш, че е дяволът, нали? – Синчето се разсмя и 

подкани момичетата да му аплодират, с което те се справиха чудесно. 

– Шефе, опасявам се, че не осъзнаваш сериозността на ситуацията. 

С тези думи Георги свали мръсния си потник и влажната му валма 

косми шокираха момичетата. Щръкналите му зърна пък изплашиха 

Синчето и той прикри устата си погнусен. Георги обаче не обърна 

внимание нито на него, нито на ударите в гърба му и възмутените 

намеци на Лиляна да се облече, а вместо това започна да показва разни 

стари рани по корема и раменете си. 

– Вижте тук! Това е от първата ми вечеря с нея в един китайски 

ресторант. Месото се подпали и шпатулата на готвача отскочи към мен. 

А това тук са следи от седем шева, когато една витрина се стовари 

отгоре ми и ме затисна. А това тук… 

– О, престани! – извика Синчето, усещайки как от вътрешностите 

му се надига горчив сок. 

– Това тук ми е от една малка акула. 

– Вече няма малки акули! 

– Шефе, и динозавър ще се върне към живота, ако тя е наблизо. 

Моля ви, моля! Не се замесвайте с нея, колкото и да сте отчаян. Чувал 

съм,… че някои от жертвите й са мъртви. Няма доказателства, разбира 

се, но… Не искам да ви се случи нещо лошо. 



– Георги? – помаха Синчето и привлече вниманието му към себе 

си. – Георги, виждаш ли ме? Чети по устните – вдигни шибания телефон 

и се обади на кучката да дойде при мен. 

– Не ви разубедих ни най-малко, нали? 

– Пази си хеттрика за длъжниците ми. Хайде, хайде! 

Георги имаше още много какво да му каже – все тъжни истории, 

които беше кътал като мръсни гащи под кревата си и искаше да ги 

изкара от там час по-скоро. Потокът на мисълта му обаче беше грубо 

секнат, при което той не можа да дойде на себе си или да забележи, че 

още е гол до кръста до момента, в който Синчето не го задърпа за 

болното ухо. Ловецът на дългове най-сетне се примири с 

обстоятелствата и се обади на Ева, която в този момент жулеше кръвта 

от еленските рога и проклинаше препарата за стъкла – единственият 

останал препарат в къщата изобщо. Разчистването на труповете я бе 

лишило от два литра белина и три опаковки веро. Останал й беше само 

омекотител, но го пазеше за финалното чистене. Още се натъкваше на 

някое парче стъкло от счупения телевизор и умът й не побираше откъде 

можеше да намери друг. 

Тогава получи обаждането от Георги. 

– Какво пак? Обяд е. В почивка съм – тросна се Ева, защото той й 

се обаждаше единствено, когато искаше да му помогне с някой длъжник. 

Повечето бяха запознати с репутацията й и клякаха още щом я видеха. 

От там й излезе прякора „Плашилото“. Ева трудно преглътна и това 

унижение, но поне Георги й обеща да сваля по стотачка от дълга й за 

всеки успех. Така през деня тя беше пазач и чистачка, а през нощта 

обикаляше нощните заведения да изкарва акъла на алкохолизирани и 

наркоманизирани екземпляри. От май всички дискотеки я познаваха и я 

пускаха без куверт. Дори й даваха да пие каквото си пожелае. 

– Ела на плажа – промълви с пресипнал глас Георги, поглеждайки 

Синчето крадешком. 



– Мамка ти, Жорка! Да гониш хората по плажа, не те ли е срам? 

Остави ги да си изкарат почивката, пък и да удряш изгоряло боли 

повече. 

– Не ти се обаждам за това. Просто ела на плажа. Един човек те 

търси – зашепна още по-ниско онзи. 

– Човек ли? Сигурен ли си?... Така или иначе не мога да излизам 

през деня в града, камо ли на плажа. Ще обявят код червено и вероятно 

някой делфин ще се озове на сушата. 

– Ела, ти казвам! – кресна Георги и побърза да затвори, тъй като 

суеверността му се беше разраснала до такава степен, че вярваше, че 

лошият късмет можеше да се предава като вирусите – от човек на човек, 

по въздуха и дори през сигнала на сателита. 

Краткият разговор направи Георги още по-нервен и докачлив. Той 

седна настрана, недалеч от шезлонга на Синчето, тъкмо в краката на 

момичетата, без да забелязва загорелите и изпотени форми, които се 

разминаваха под носа му. Шефът му му хвърляше погледи от време на 

време, подсмихвайки се на наивният му боязън. Това дори го развесели 

и той започна да си подсвирва нещо под мустак. Измина близо час преди 

да осъзнае, че беше мислил единствено за новата си гостенка, а страхът, 

който изпитваше Георги към нея, постепенно беше обхванал и него. 

Усещаше сърцето си омекнало, като след силен спазъм, а ръцете си – 

неподвижни и отпуснати. Мозъкът му отчаяно се бореше с 

неизвестността и пълнеше кръвоносната му система с естествени 

успокоителни. Докато се усети, на созополския плейбой му беше вече 

прималяло и той поръча на Лилняа плато със сирена да го засити. 

Макар умът му все още да отхвърляше идеята, че си имаше работа 

с божество, в него все пак се появиха определени очаквания. Той вече не 

искаше да види обикновена жена с очернено минало или нещастница с 

разместена челюст и криви зъби с прякора „Плашилото“. Той тайно 

очакваше да бъде омагьосан, а после и докаран до лудост. Искаше да 



изпита онова, което сам готвеше за адвоката, и от мисълта трепереше от 

радост и разтриваше блажено наежения си врат. 

И ето, че след само още няколко мига над плажа се спуснаха 

връзчерни облаци и наоколо настана тежък задух. Маранята, тлееща от 

нагорещения пясък, се издигаше и удряше в нископрелитащите маси, 

събираше се и се връщаше обратно долу, задушавайки плажуващите. 

Морето оттатък закипя, подклаждано от невидими огньове. Водата 

забълбука, вълнението сякаш замръзна и във вътрешността водите 

започнаха да се мятат като перките на риби, уловени преди изгрев. 

Поразен от внезапната смяна на времето, Синчето скочи от 

шезлонга и мина през харема си. Момичетата наблюдаваха зрелището, 

прикрили зиналите си усти и въртейки любопитно очи да не изпуснат 

случайно развръзката. Синчето излезе напред, следван на метри от 

гардовете си, нагази с полираните си нокти в мокрия пясък, а морската 

вода погъделичка върховете на пръстите му. Той се взря отвъд залива, в 

самото сърце на морето и инстинктивно разпери ръце да обгърне тази 

стихия, когато неочаквано светкавица се стрелна от един облак и потъна 

в дълбоките води за секунди. Появата й отприщи гърлен смях и екстаз от 

гърдите на Синчето. Маниакална искра заигра в мътносините му очи и 

той се почувства господар на вселената. 

Следващото, което очакваше, беше потоп, предшестван от рояк 

скакалци. Копнееше да види опустошителна мощ, апокалипсис. Но… чу 

само крясъци на възмущение. Той се опита да ги игнорира. Момичетата 

му постоянно се препираха за щяло и нещяло, а в най-лошия случай той 

си патеше от това, така че пробва да не им обръща внимание и се 

съсредоточи в мястото, където бе видял да пада светкавицата. 

Шумът обаче не преставаше. Набираше сила и изпитваше 

търпението му, така че той отпусна ръце и се извърна назад да провери 

какво толкова се случваше. В началото не можа да фокусира натрапника 

добре. Момичетата викаха и се размахваха от единия до другия край, но 



все пак забеляза клекналата до шезлонга блондинка, която ядеше от 

шепата си коктейлни плодове. Беше ги откраднала от питиетата на 

момичетата и необезпокоявано хрупаше, вгледана в изхвърлен фас. 

Георги се беше отдалечил на почтително разстояние и се въртеше около 

един от гардовете, очаквайки нещо да му връхлети. 

Синчето въздъхна и я погледна втори път. Сега русите й къдрици 

бяха в платото му със сирене, което тя необезпокоявано си присвои, 

въпреки упорството на Лиляна да го издърпа от ръцете й. Ева за кратко 

вдигна поглед и смарагдените очи блеснаха срещу слънцето. Кожата й 

беше гладка и сияйна, с лек бронзов загар, веждите й бяха извити като 

гайтани. Имаше сочни и плътни устни и овални бели зъби. С тази 

челюст можеше да бъде модел или поне муза на някое дете на изкуство, 

ала въпреки правилните й форми, Синчето не я намери за красива. 

Ева изпита същото разочарование, щом съзря Синчето на дневна 

светлина. Досега го беше мяркала по баровете, на дискретната светлина 

от сепаретата или в неоновия отблясък на прожекторите. С тия бански, 

които едва се придържаха за плоския му задник, той изглеждаше два 

пъти по-нисък и набит, отколкото в розовите си ризи и тесни панталони. 

Единствено лицето му издаваше че е второ поколение мутра. Бръснатата 

му глава само подчертаваше това. 

Преценяващият поглед на Синчето се плъзна по бюста и по 

талията на Ева, но тя беше прикрита под широка карирана риза. Изпод 

навитите ръкави се подаваха две снежнобели ръце, които ловко и 

чевръсто загребваха сиренца. Момичетата около нея я коментираха и 

сочеха, ала първичният й инстинкт да оцелее я правеше глуха и сляпа. 

Синчето се приближи, вирнал брадичка с намерението да я 

сплаши, ала Ева не трепна. Само очите й се изместиха и продължиха да 

го наблюдават с котешко нахалство. Очевидно това момиче се 

чувстваше добре навсякъде, помисли си той и реши да я накара да се 

задави. 



– Значи ти си богинята на хаоса. 

Ева се засмя и едва успя да преглътне сиренето. Разни парчета 

хвръкнаха наоколо, ръката й пусна платото и тя сграбчи коктейла на 

близкостоящото момиче. Онази започна да се противи и да дърпа чашата 

си, след като и без друго й беше обрала вишните от клечката, но Ева 

гневно я сръчка в хълбока, онази се сви и пусна чашата. Ева погълна 

коктейла на един дъх, очите й почервеняха и тя посегна към друго 

момиче. Онази едва отлепи очи от нея и сама й подаде чашата си. Този 

път Ева успя да стигне до средата на коктейла, след което отново 

започна да замезва със сирене, този път по-бавно, наслаждавайки се на 

вкуса му. 

– Не бива да вярвате на хора, които използват „хаос“ и „богиня“ в 

едно изречение – рече тя след малко и посочи към Георги, който се 

преструваше, че няма нищо общо със случващото се. 

– Вкусно ли е? – Теодор не можа да пренебрегне тази гледка и 

помисли, че така отново ще я провокира. 

– И пясък щях да гълтам, ако имаше някаква хранителна стойност. 

– С това ли се прехранват богините? 

– Господи! – ядоса се Ева и хвърли чинията в краката си. Очите й 

святкаха, въпреки че ясно виждаше самодоволството на Синчето. – Да 

ми се подигравате ли се опитвате? Затова ли ме извикахте? 

– Значи наистина си ти. 

– Да. Аз съм. Но всичко, което се говори за мен, е лъжа. И този там 

го знае – Ева почти не замери Георги с чашата в ръката си, ала размисли. 

– Можете да проверите – досието ми е чисто. Всичко останало е плод на 

въображението на един поморийски навлек. Дойде преди време на 

позицията „учител по история“, но взе, че се възгордя, стана гид и 

измисли тази идиотщина, за да продава тениски с щампи на малоумните 

туристи. Това е истината. Просто поредната далавера с поредната 

жертва. 



– Не се ласкай прибързано, котенце. Аз също не вярвам в 

божествения ти произход – Синчето се приближи още и клекна до нея, 

облягайки лакти на коленете си. Ръцете му се изпънаха към нея и 

пръстите му почти докоснаха голите й крака. – Това, в което вярвам, са 

резултатите, а те показват, че присъствието ти предизвиква разни 

събития, най-често със злощастен завършек. 

– Колко сте внимателен – презрително отбеляза Ева и клепачите й 

се притвориха наполовина. 

– Знаеш кой съм аз, нали? Знаеш на какво съм способен… Мога да 

опростя дълга ти към мен, ако свършиш една работа. 

– Вече съм била на магистралата. 

При споменаването на този факт, косата на Георги се изправи и 

той нервно започна да се почесва. 

– Побъркала си някого от секс? В тефтера нищо не пишеше за това 

– припомни си Синчето, ала Ева гледаше в гърба на ловеца на дългове и 

той усещаше взора й с цялото си тяло. 

– Бях там за двайсетина минути. 

– По-малко – вметна глухо Георги. 

– Стана катастрофа – хладно продължи Ева. – На магистралата… 

– Трябва ли да го натякваш всеки път? – Георги едва се обърна в 

профил, а тя продължи. 

– Верижна. 30 километра. Нормално. Беше петък. 

– И пожар – вметна пак Георги. 

– Беше „фъррр“ и после „пуф“ – ръцете на Ева нарисуваха 

експлозия в пространството. 

– Не беше „пуф“, а „буф“ – ръцете на Георги също й отговориха. – 

Някой бил скрил варели с нафта и те, и гората – „буф!“. 

– Сега си спомням – съгласи се Синчето. – Това бяха варелите на 

братовчед ми. Той… разбра ли, че си била ти? 



– Никога не съм аз – просъска Ева. – Нещата просто се случват. Аз 

не нося никаква вина. С мен или без мен, светът се върти. А фактът, че 

хората ме обвиняват за личното си нещастие, показва, че явно светът не 

се е въртял достатъчно дълго, за да се промени. 

– Но можеш да подлудяваш хора, нали? – очите на Синчето 

светнаха с предишната фанатичност. 

– Това е малко пресилено… Те просто търсят изкупителна жертва 

за всяко нещо.  

– Не ми трябват заучените ти за пред полицията реплики. Просто 

ми кажи можеш ли да подлудяваш хората! Има един човек, с когото 

искам да те запозная. 

– По-евтино ще ви излезе да му купите халюциген. 

– Ако направиш, каквото ти кажа, ще опростя дълга ти. 

– Колко от дълга ми? – Ева скръсти ръце и се приготви да се 

изсмее на цифрата. 

– Целият. 

Внезапно съмнение полази по гърба на Ева. Синчето не я лъжеше, 

ала условията му започнаха да я притесняват. Тя едва успяваше да 

признае, че носи лош късмет на околните. Смяташе, че като го отрича, 

това проклятие щеше да се измори и само щеше да я напусне, но ето, че 

накрая се появи човек, който се нуждаеше именно от нея. Не… не от 

нея. От него. От невидимото зло, витаещо около нея. 

За секунда Ева усети хладното му докосване по врата си и 

пресните спомени от снощи я накараха да се опомни. 

– Вижте, г-н… Синче… – тя си пое дъх, а той опита да я прекъсне, 

но Ева показа непреклонност. – Дори тази история за мен да беше 

истина (не казвам, че е, просто предполагам), не смятате ли, че ще е по-

добре да не си играете с неща, които бегло разбирате или никак? Цял 

живот се боря с последствията от тези… тези недоразумения, а сега 

искате от мен да ги предизвиквам умишлено? В момента, в който 



пристъпя входа на града, започват да ме замерят с тухли. Единственото 

време, в което мога да сляза до центъра е, след 12 и при това с маска. 

Знаете ли кой работи по това време? Магазинът за алкохол и аптеката. 

Може би нямате представа, но в нито единия, нито в другия продават 

хляб или каквото и да е, за да мога да преживявам с него. Но все пак съм 

тук, все пак съм жива. Страх ме е да срещна човек, дори да се размина с 

него, защото следващото, което чувам, е как нещо пада, друго се чупи и 

накрая всичко завършва с линейка и морфин. Дори не искам да 

помислям какво би се случило, ако се наложи да използвам това… нещо 

за лична изгода. 

– Не твоя, а моя изгода – поправи я Синчето и пак се усмихна, 

усещайки гъдел в петите и гърлото. – Нима предпочиташ да изплащаш 

дълга си към мен цял живот? Макар че съм убеден, че до месец като 

нищо може да се удвои. Това е твоят шанс. Е,… какво ще кажеш? Имаме 

ли сделка? 

 

4. 

 

– Искам да знам кой е този човек, за когото ще профукш 300 

хиляди! – на Ева действително й стана любопитно, защото плажът беше 

пълен с жени, а Синчето определено не беше романтична натура, за да 

се оправдае с „искреност“ или каквито и да е чувства. 

– Специално „този“ човек струва около 45 милиона. На толкова го 

оцени баща ми, след като му приписа цялата хотелска верига. 

– И ти искаш да го компрометираш, за да си върнеш хотелите? – 

продължи мисълта му Ева. 

Зъл блясък мина през сините очи на Теодор. Ева сега забеляза, че 

те изглеждаха съвсем стъклени и бездушни, като че някога отдавна, 

незабелязано от никого, някой беше изпразнил това тяло от живот, беше 



го препарирал и сменил очите му с тези кухи топчета, за да не забележи 

друг, че отвътре бе напълно пуст. 

– Да речем, че е така. 

– Как очакваш да го подлудя? Не мога да вървя по петите му. За 

всеки нещастията се случват по различен начин, в различно време, пък и 

има хора, които си патят чак след месеци. Мисля, че зависи от това с 

какъв човек си имам работа. На спокойните, щастливите и добрите 

обикновено се случва веднага. С останалите, с тези, които са си 

заслужили боя, както се вика, понякога нищо не става. 

– Нима? – изумление се появи по лицето на Синчето, а после усети 

и известно разочарование да ляга тежко на раменете му. Той се изправи 

и положи ръце на кръста. – Как може да има толкова много условия, за 

да подлудиш някого? 

– Има и други – допълни Ева развеселено, допивайки коктейла. 

Хвърли и тази чаша в пясъка и се излегна на шезлонга да се остави на 

действието на алкохола. Смяташе, че с тези предупреждения ще избие 

налудничавата идея от главата на Синчето и се зарадва предварително. 

Смущението на Теодор обаче бързо премина и той й нареди да му 

каже за останалите условия. 

Ева въздъхна изморено. 

– Първо – имам неофициална забрана от кмета да стъпвам в града, 

както ти споменах още в началото. Не мога да преживявам на шишарки 

и имам свои причини да не напускам Созопол… Поне засега… При тези 

обстоятелства, трябва да заобикалям града през шосето, а в този участък 

лятото всеки ден умират средно по един човек и едно куче. 

При последното Синчето и Лиляна се изсмяха. 

– Преувеличаваш – нехайно махна с ръка Теодор. 

– Прочетох го в сутрешния вестник. 

– Добре. Аз ще се оправя с кмета. Продължи, моля. 



Синчето наистина се оправи с кмета. Още същия ден се яви в 

общината в компанията на няколко момичета от харема. Теодор знаеше 

слабостите на всички общинари, включително и тази на кмета, чиято 

жена наскоро беше родила, и очите му търсеха млада и стегната кожа 

сред иначе отпуснатите поли на секретарките му. Същите момичета 

Теодор беше пратил и на адвоката. Лично ги беше избирал седмици 

наред. Кметът обаче не се нуждаеше от втора подкана и бързо се 

отметна от думите си. Този път го направи писмено. 

– Къде каза, че е твоят хотел? – рече след малко Ева. 

– Започнахме на „ти“? 

– Няма смисъл от любезности, ако ще съсипваме живота на 

невинен човек. 

Синчето пак се изкиска, но този път на себе си. 

– Намира се на два километра южно от града. „Sophia Queen 

Palace”. Сигурно си го чувала. 

– Не – поклати глава Ева. – Много е близко. Хората вероятно ще 

ме познаят, а този твой адвокат – също. Ще разбере много скоро след 

появата ми защо си ме наел. Предполагам, че именно това ще направиш, 

след като искаш да съм край него за известно време. Имай предвид, че 

не разбирам нищо от хотелиерство, а адвокатите са адски проницателни. 

– Тази година персоналът е изцяло нов. Взехме ги от София. 

Колкото до онова лайно Николов, той не се интересува от градски 

легенди. Имаш ли други питания? 

– Едно последно. 

Синчето повдигна отегчено вежди. 

– Както вече казах, досега не съм полазвала тези… „сили“ с 

умисъл. А ти искаш на всичкото отгоре да сключим договор. При тези 

обстоятелства предполагам, че последствията ще паднат на твоите 

плещи, при все, че мен използваш като инструмент. 



– Че от кога носенето на лош късмет се смята за „сила“? Виж ме! 

От колко време говорим, а нищо не ми се е случило. 

Ева понечи да отвърне, когато една брюнетка с руси кичури 

започна да се дави. Стисна гърлото си, облещи очи и езикът й изскочи 

навън. В следващия миг един от гардовете я грабна през тънката талия с 

мощните си ръце, стисна я веднъж и от гърлото й изхвръкна огромен 

розов бонбон. Брюнетката се закашля и се отпусна в ръцете на спасителя 

си, докато Синчето и Ева ги наблюдаваха безучастно. Георги и Лиляна, 

от друга страна, проявиха съобразителност и се отдръпнаха по-встрани. 

– Ти ли беше това!? – Синчето се развесели като малко дете и 

посочи към момичето си. За секунди си беше представил адвоката на 

нейно място. 

– Не. Това се нарича ирония. Вселената ти проговори току-що и 

очевидно идеята да ме използваш не й допада. 

– Значи, наистина работи? – продължи с нарастващ ентусиазъм 

той. 

– Казах ти… При някои действа веднага, но аз съм твърде заета да 

бягам за живота си, за да забележа какъв е принципът; как лошият 

късмет избира при кои да иде и кои да пропусне. 

– Ако това са твоите условия, чуй моите. Първо – ще се срещаме 

всеки ден, за да ми докладваш как се развива „подлудяването“. Ела в 

шест в дома ми. На вратата кажи, че си интимна масажистка, за да не те 

запишат в регистъра. 

– Това ли е учтивият начин да направиш някого проститутка?... 

Чакай! Ставаш в шест? Сутринта? 

– В толкова си лягам – жлъчно я сряза Синчето. – Затова не смей 

да ми звъниш преди четири следобед… Докъде бях стигнал? 

– Срещата – припомни му Лиляна. 



– Да, да. Второ – фирмено облекло. Колкото по-къса е полата на 

една жена, толкова по-малко от думите й стигат до ушите на мъжа. Не 

искам да се издъниш. 

– Ако това е била досегашната ти стратегия да му отвлечеш 

вниманието, очевидно не е сработила. Кои са тези момичета? Онези 

преди мен? – тя огледа харема високомерно. 

– Не ме интересува, че си момиче. Това, че хаосът е дошъл на 

земята в тази опаковка – той посочи гърдите й, – може да се окаже бонус 

за теб. Възползвай се. 

– Той така или иначе ще разбере, че си ме наел. Нали е адвокат на 

хотела? Всичко минава през него. 

– Не бъди неблагодарница! Няма да ги сдъвквам работата и да ти я 

слагам в устата. Ти ще намериш начин сама да се добереш до него, така 

че ще те сложа на най-долното стъпало в йерархията. 

– И кое е то? 

– Идея си нямам, след като всички са под мен. 

Тщеславието на Синчето беше пословично комично. Ева 

почувства, че пред нея не стоеше поредния глупак, замаян от парите на 

баща си, но като че ли, освен тях, той не притежаваше други 

приоритети. 

– Това ли е всичко? – рече тя уморено и почувства, че сковаността 

се връща в мускулите й. Алкохолът беше притъпил болката в кръста за 

твърде кратко. Дрехите й миришеха на белина и от тази миризма й се 

виеше свят. 

– Имам и срок – Синчето отиде при Лиляна да провери нещо на 

таблета. – Трябва да изкараш негодника от релси преди завръщането на 

баща ми. След това ще ти е много по-трудно да се добереш до него… Е, 

тръгвай вече. 

– Последно нещо. Наречи го приятелски съвет. Отношенията шеф-

подчинен са твърде банални. Искам да знаеш, че всичко на този свят е 



създадено с цел. Щом този адвокат така те притеснява, значи има защо. 

Същото е с хаоса. Той няма човешки черти, няма цели, няма амбиции. 

Той изравнява всичко със земята, не за да ни доведе до гибел, а за да 

даде ново начало. Това е големият извод, до който стигнах през 

годините. 

– Какво искаш да кажеш с това? 

– Искам да кажа, че ако си готов да вземеш нещо, трябва да 

пожертваш друго в замяна. Може би сега не си доволен от живота си, но 

след време може да се окаже, че това е бил логичният избор. На твое 

място щях да оставя събитията да се стекат по естествен път. Не вярвам 

баща ти да те остави без наследство. 

– Изглежда не познаваш нито баща ми, нито неговия адвокат. А 

очевидно и мен, защото надали щеше да говориш така. За нас има само 

тук и сега. Ще изпълня искания ти, а после ти ще изпълниш моите и с 

теб сме до тук. 

– Щом държиш да сме откровени от самото начало, искам аванс 

преди да започна. 

– Аванс? Умът ли си изгуби? 

Ева не отвърна на хапливата му забележка, а бръкна в джоба на 

панталонките си и извади сгънат лист. На него имаше списък с 

продукти. Тя го даде на Синчето, а той с престорено любопитство 

плъзна поглед по редовете. 

– За какво са ти толкова много бонбони? 

– Тази форма на аванса трябва да те удовлетворява. Сама не мога 

да пазаря. Опитах да убедя Георги, но той е непреклонен. Може би ти 

ще промениш мнението му някак? 

В края на деловата среща единственият прецакан се оказа 

окаяният ловец на дългове. Същият, който се беше опасявал шефът му 

да не остане ощетен, както и поредният пример, че на света нямаше 

ненаказано добро. С демонстративен неприязън Георги взе списъка през 



ръкава на ризата си и купи с лични средства всичко от него, а после 

подаде пазарската чанта на Ева, ползвайки дръжката на една метла. 

– Знаеш ли? – започна Ева, наблюдавайки го с презрение. – Във 

вътрешността си дръжката е метална. Това е отличен проводник за 

електричество и лош късмет. 

– За какво иначе е уплътнението? – оправда се набързо той и бутна 

чантата в ръцете й, хвърли метлата и избърса дланите си в дънките. 

– Ако нещо е писано да стане, то ще стане. 

– Какво ти става днес? – почти не избухна Георги, но някак меко и 

неловко, сдържайки в себе си всичко от страх да не я предизвика. – 

Сипеш мъдрости от сутринта, а изглеждаш като парцал… Друга работа 

ли си си намерила? 

Георги нито за миг не беше предполагал, че тя можеше да го 

изостави. Вярно, случваха му се разни инциденти, ала не беше губил 

кътник от четири месеца. Срещите с личния му лекар също секнаха. 

Почти се чувстваше добре, а сега, след като Синчето я взе за себе си, 

можеше само да се надява тя да остане неговото Плашило, въпреки че 

Ева вече нямаше полза от стотачките му. 

– Ако не си забелязал, – сопна се тя – прекарвам доста време сама. 

Предостатъчно, за да мисля за всеки аспект от живота. Както и за 

мястото си на този свят. 

– За богиня си доста изпълнителна. Чудя се кого ли горе си 

вбесила… – той изведнъж млъкна, забелязвайки пръските кръв в края на 

ризата й, които илюзорно се сливаха с червеното каре. – То-това к-кръв 

ли е? 

Георги прикри устата си. Беше изрекъл думите механично, а не 

биваше. 

Ева се завъртя и повдигна ризата си и с яд се досети, че още не се 

беше справила със снощния проблем. Плазмата се оказа нищо в 

сравнение с факта, че не можеше да се отърве така лесно от петната, 



както от труповете. Дори кабелът успя да зарови преди появата на 

техниците, но когато натовари в пикапа телата на крадците и с един 

самоучител в ютуб подкара возилото към близкия залив, успя да потопи 

само него. Тя инсценира всичко така, както се беше надявала – изтри 

отпечатъците си, сложи си ръкавици, намести труповете, постави им 

колани. Пикапът вървя известно време, докато капакът му не потъна и 

задницата изплува за кратко като коркова тапа, ала когато Ева си събра 

нещата, морето изхвърли обратно на брега телата и вариантът за смърт, 

вследствие на нещастен случай (каквато беше самата истина) отпадна, и 

пред нея се отвориха две възможности – за двойно самоубийство или за 

двойно убийство. 

– Щеше да е по-лесно, ако единият беше жена – мрънкаше си тя 

под носа, докато ги влачеше за краката. 

Георги помаха с ръце пред лицето й и се дръпна, когато тя реагира. 

– Отиваш ли някъде? – подде той, а тя усети пазарската чанта в 

ръцете си. Кимна разсеяно, сложи си медицинската маска и тръгна 

надолу по улицата, препъвайки се в отмалелите си крака. 

 

5. 

 

Слънцето прежуляше безмилостно върху главите на туристите, ала 

те бяха тъй улисани в разговори, че почти не чувстваха парещите му 

закачки. Единствено тревите бяха клюмнали върху тежкия облак на 

собствените си сокове. Морският бриз опитваше да ги върне към живота 

като ги разлюляваше напред-назад по полегатите склонове, но те се бяха 

отпуснали немощни в сигурните му ръце и наблюдаваха небето в 

очакване да настъпи нощта. 

Ева, също останала без дъх, едва дишаше в маската си, докато 

катереше един баир извън града с чанта, преметната през рамо. Усещаше 

умората да я прегъва на две така, че дори в прав участък не можеше да 



си вдигне главата. Носеше се в жегата като във вряла вода и единствено 

трънаците й напомняха, че още се намираше на земята. 

Недалеч от шосето беше израсла гъста борова горичка, опасана с 

шубраци и къпини. Лете бабичките събираха от другата страна билки. 

Борчетата хвърляха дебела и прохладна сянка върху ливадите на запад и 

всичко там растеше по-бързо. 

Очите на Ева чак се насълзиха от сухия въздух и тя почти не 

подмина горичката. Щом се скри под гъстата сянка, лъхна я позната 

миризма на смола и шишарки. Тя поспря до едно дърво да си поеме дъх, 

след което потърси пътечка, оставена от малък велосипед. Около 

тънката ивица беше израсла висока жилава трева и Ева стъпваше в права 

линия, като акробат на въже, за да запази равновесие. 

Пътечката свърши под жив плет от трънаци. Ева само за миг 

погледна над него и затърси из храстите отдясно. Под тях беше оставила 

малка плетена кошница с развързана червена панделка. Ева сгъна 

пазарската чанта, така че да я мушне цялата, след което върза 

панделката и мушна кошницата обратно на мястото й. 

Зад плета се намираше причината Ева да не може да напусне 

Созопол. 

 

6. 

 

Чудовищната репутация на Ева я беше лишила от много, но пък й 

откри един приятел, с когото споделяше всичко. Може би това 

определение беше прекалено за него, тъй като той оправдаваше 

посещенията й и разговорите им с хипократовата клетва, като ловко се 

измъкваше от директни въпроси. Опасяваше се омразата, която 

изпитваха към нея, частично да се прехвърли върху него, а д-р Нашо 

Нашев държеше на връзките си с хората. Той оглавяваше най-новото 

отделение в местната болница – токсикологията. Натравянията по 



ресторанти и плажа бяха причината за основаването му. През останалото 

време от годината Нашев прекарваше излегнат на кушетката с Киндъл 

на коленете и хиляди нелегални заглавия, които трупаше като катерица 

във виртуалната си библиотека. Вкъщи не държеше обикновени книги, а 

само справочници по анатомия, защото знаеше, че местните не 

харесваха твърде начетените хора. Имаха ги за предвзети и горди, затова 

той с часове упражняваше да говори над обикновени теми, като 

температурата на водата, която беше на първа страница във всички 

вестници, както и първият въпрос, който туристите му задаваха. 

Имаше малко неща, които д-р Нашев не можеше да игнорира. Това 

включваше професионалният му интерес към случая на Ева. Бяха се 

запознали на кожената кушетка, след като я отровиха с антифриз, 

инжектиран в свински пържоли. Тя го посети още седем пъти по сходен 

начин и той накрая я съжали и реши да й обясни как да се предпази от 

натравяне в бъдеще. От този първи разговор той намери сарказмът й за 

изключително забавен, което в неговия свят на лишения и преструвки се 

равняваше на революция. В същото време обаче той се срамуваше от 

това познанство и го държеше в тайна. Ева знаеше това и не изпитваше 

тъга. За нея беше по-добре от нищо. 

Когато ходеше на посещения при него, едва успяваше да прикрие 

усмивката си, защото само едно нещо д-р Нашев не можеше да изкорени 

от себе си – чувството си за самосъхранение. Като останалите местни, 

той споделяше паническия боязън към лошия късмет на Ева, повече 

заради опасните предмети в кабинета си, отколкото от суеверие. 

Когато забеляза Ева късния следобед да се задава бавно по 

пътеката, Нашев попълваше някаква закъсняла документация и 

същевременно попиваше течащия си нос. Имаше сериозна зависимост 

към климатика си и нарочно тръгваше от работа след осем вечерта, 

защото чувстваше, че не може да диша без него. Заради тази прищявка 



жена му помисли, че си е хванал любовница, а хремата беше получил от 

коктейлите с лед по баровете. 

Нашев веднага скочи, събра стъклените буркани с инструментите 

си, покри острите ръбове, пусна щорите, бутна химикалите в 

чекмеджето и си сложи възглавничка за пътуване около врата. По 

незнайно какви причини, от всички възможности, той смяташе, че 

привидението, следващо Ева по петите, щеше да му скърши врата. Той 

не позволи на Ева да докосне дръжката и сам й отвори вратата. Тя се 

усмихна в отговор и веднага скръсти ръце зад гърба си, за да не го 

изнервя. 

– Ето затова те уважавам, докторе – почти не трепериш в мое 

присъствие… Пак ли взе валериан? Мирише на това. 

– Три дози, не повече – скромно отвърна той и затвори след нея. 

Той отстъпи от Ева с галантна полукрачка и й посочи къде можеше да 

седне. За нея специално беше откраднал един огромен мек фотьойл от 

гинекологичното отделение, та пухът в него да попие всичкия 

негативизъм, струящ от нея. Той така и не й направи изследвания, 

защото уредите му се струваха ненадеждни. Дори наблюденията си не 

записваше, тъй като химикалът му беше по-опасен от инжекция 

кардиозол в окото. Той й споделяше впечатленията си и двамата заедно 

се опитваха да изнамерят корена на проблема. Нашев й призна, че на 

младини искал да следва психология и беше убеден, че този метод е най-

удачен. Дори беше подмамил един свой колега да я прегледа от психото 

в Бургас. Лошото беше, че той вече бе научил за репутацията й от двама 

свои пациенти, дълбоко травмирани след срещата си с нея. 

Ева седна внимателно на фотьойла и той изведнъж я глътна 

навътре. Тя пошава за момент. Усещаше се като уловена в капан и й 

беше страшно неудобно, въпреки че трябваше да е точно обратното. 

– Как е жена ти? – Ева знаеше за опасенията й, защото я бяха взели 

именно за онази тайнствена любовница. 



– Мърда – отвърна Нашев с безразличие. 

„Кисел е„ – рече си Ева и хвърли поглед на плакатите по стените. 

– Не искам да те задържам, докторе. Краят на работния ден е, а и 

сигурно чакаш обаждане от жена си на всеки пет минути. Имам само 

един въпрос. 

– Не съм ти казвал за това. Откъде разбра? 

– Гледаш към телефона си на всеки две секунди. Проста 

математика. 

Нашев метна поглед към телефона си с такова отегчение, все едно 

наистина звънеше. После го пусна в чекмеджето с опасните вещи. Ева се 

подсмихна и прикри устата си, за да не го подразни. 

– Знаеш ли нещо за оня мастодонт… „Куин…“-нещо си? 

– “Sophia Queen Palace”? 

– Точно той. Говори ли ти нещо? 

– Говори ми много – скръсти ръце Нашев, прелиствайки наум 

болнични картони. – Имаше жабуняк преди две години и туристите 

идваха на конвейер. После и кучето ми се зарази, без да разбера как. 

– Ще започвам работа там утре и не ми се ще да ида неподготвена. 

– Официално? – Нашев не можа да прикрие удивлението си. – Ще 

се обадя на диспечъра да ни пратят още две коли от София. Дълго ли ще 

се задържиш? 

– Именно това е проблемът. Може да свърша за час или за месец. 

Затова трябва да знам как седят нещата там. Никога не съм била в хотел, 

камо ли в затворен комплекс. 

– Да… Копелетата карат външните да плащат по стотачка на 

човек, за да ползват техния плаж. Собствениците там презират 

дрипльовците като нас. Караха ме да правя преглед по домофона и от 

това унижение насам за нищо и никого не съм напускал болницата. 

– Чакай! Това чехите ли бяха? 



– Седем малки синчета и едното от тях погълнало одеколон. После 

цялото семейство се вози отзад на линейката, за да ги откараме до града, 

че имали да купуват нещо. Направиха шофьора ми таксиджия. 

– И какво знаеш точно за комплекса? Кой е собственикът? 

– „Sophia Queen Palace” много пъти си мени собствениците, преди 

да попадне в ръцете на онази гадина, Райнов. Опандизиха го през януари 

и усещам, че до края на годината дворецът му ще има нов владетел. 

Каквото и да стане, комплексът ще си е там. Той е по-голям дори от 

„Серена“ и „Реджина Лизбет“ взети заедно.  

– Онези на Слънчака? 

– Да. От деветте хотела във веригата на Райнови, този е най-

скъпият, най-известният и най-проблемният. Има основна сграда, най-

старата и най-високата, на самия плаж. Незаконна, колкото при 

построяването си, толкова и сега. Зад нея има два успоредни, по-малки 

хотела с единични стаи. Назад са триетажните вили, около стотина на 

брой, разделени в три сектора, всеки със свой ресторант, басейни, 

игрища и какво ли още не. От друга страна, където започват дюните, е 

започнал строеж на още един хотел, елипсовиден. Прозорците са 

вдлъбнати, за да могат всички стаи да гледат към морето. Ще има офиси 

и мол на върха, но се водят спорове за мястото на строежа и 

предназначението на сградата. Две министерства и трийсет компании 

чакат решението на съдията, а той, от страх от едните, от другите и тия в 

сянка, прати дъртака да върши общественополезен труд. 

– Изглежда всеки е получил своето – съгласи се Ева, но не посмя 

да го попита за Синчето, защото не знаеше дали нямаше да пострада от 

това. 

Двамата се заговориха за разни забавни случки и куриози, без да 

погледнат зад фасадата на мафиотското семейство Райнови. Местните 

само ги наричаха мутри, защото бяха взели повечето от половината от 

бизнеса в града и той се ръководеше от техни роднини и приятели, 



които, от своя страна, опитваха да сложат ръка и на останалата част от 

сергиите и ресторантите. Може би гръмкото им прозвище беше дошло 

по-скоро от бизнеса с наркотици на Синчето. Той винаги излизаше чист, 

но всички знаеха, че  ръководи дилърите и се занимава с лихварство. 

Също като акционерите, той не се интересуваше от случващото се в 

неговите дискотеки и клубове, стига в края на месеца да си получеше 

парите. Гардовете и жените той държеше около себе си, за да поддържа 

илюзията именно на това разглезено хлапе, с извратени наклонности, за 

което го смятаха. Баща му вече го подозираше, макар и от затвора, че 

крои нещо и всеки път когато опиташе през информаторите си в хотела 

да разбере какво точно готвеше, Синчето си навираше главата под нечия 

пола и оставаше там, докато не паднеха всички съмнения. 

Баща му обаче не беше простак. Захапеше ли кокала, не го 

пускаше (философията му за живота). 

Евстати беше живият пример за мистифицираната от научния 

институт праволинейност у мъжете – навиеше ли си нещо на пръста, не 

пипваше и не мислеше за нищо друго, докато не го изведеше до край. 

Още от дете беше усъвършенствал тайното си оръжие до най-дребния 

детайл. Ако видеше човек и този човек държеше нещо, което му се 

приискаше да притежава, то той се хвърляше в краката на въпросната 

персона и висеше на дрехите му и ревеше, докато не го получеше. 

Проглушителният му глас и сподавеното отчаяние бъркаше от гръбнака 

право в мозъчната кора на жертвите му, извиквайки такива симптоми на 

мигрена, че те бяха готови да му дадат всичко, което пожелаеше, само и 

само да ги остави намира. 

С годините баба и дядо Райнови не само че не успяха да отбият 

тази тактика от главата му, ами и с ужас го гледаха как се хвърля на все 

по-големи жертви, дори незначителни. Евстати не беше работил и един 

ден през живота си, а ето че получи хотел, последван от още осем, кола, 

жена, син, вила в швейцарско село и ветроупорна запалка от мъж в 



парка, макар че не беше пушач. Можеше да се каже, че той беше най-

лудият късметлия сред хотелските собственици. 

Ала колелото на съдбата започна да се върти в обратна посока и на 

хоризонта се появи друг голям и влиятелен собственик, който стана 

реалната причина за скандала с новия хотел. Предишните собственици 

на „Sophia Queen Palace” бяха разрушили напълно дюните край 

плажната ивица по време на строителните работи и знаейки този факт, 

Евстати реши заедно със сградата, да направи огромно пространство от 

изкуствени дюни, за да придаде на хотела по-източен вид. Но вместо да 

зарадва околните, той ги вбеси. Те изкопаха старата история и го 

обвиниха, че не само е заличил дюните, ами и че е опитал да го прикрие. 

Идеята, естествено, им беше подхвърлена от „загрижения“ му 

конкурент. Това събитие отприщи поредица от съдебни процеси, докато 

настъпи зимата, страстите се охладиха, а Райнов го опандизиха. 

Тъй като не се случваше за пръв път, жена му и сина му не 

страдаха особено от пребиваването му в затвора. За тях всичко беше 

поносимо, докато той беше жив, за да харчат парите на акционерите. С 

това основно се занимаваше Ана. Единствените й приятели бяха 

кожените чанти и бутиковите бижута. Всички останали за нея бяха 

просто подражатели. 

Още преди да се запознае с Евстати, тя проявяваше особено 

дълбоки чувства към висшата мода и не разбираше защо такава дребна 

пречка като парите можеше да я лиши от смисъла на живота й. Като 

изпълни единствения си съпружески дълг, Ана посвети себе си на 

бургаските молове и постоянно беше на път. Публикуваше всеки ден на 

стената си поне по трийсет снимки на дрехи и водеше блог като дневник 

за това как беше преминал деня й, с кого се беше започнала и коя 

нелюбезна магазинерка заслужаваше уволнение. Нейните критически 

очерци имаха силата на закон в това изродско общество от поклонници 



на златната игла, така че Ана, в края на краищата, беше една много 

щастлива жена в един напълно друг свят. 

Малко преди да затворят Евстати, той й каза за кътаните му от 

години пари в сейфа и я предупреди да ги използва само в случай на 

нужда. В света на Ана – нужди колкото искаш. Тя започна да взима 

различни суми от там, без да знае колко оставаха или колко са били 

първоначално. Дори нае детектив, който да ходи по моловете вместо нея 

и да й праща снимки с новите модели. Но какво се случваше с дрехите? 

Много просто – след като се насладеше на наркотичното 

удоволствие да притежава последната колекция на еди-коя си марка, 

Ана прибираше покупките си в своя апартамент в хотела и повече не ги 

поглеждаше. Четири стаи от президентските покои бяха пълни отгоре до 

долу с рекламни торбички, подаръци и кутии, които населяваха 

апартамента вместо нея, а тя – задната седалка на някоя “S“ – класа от 

гаража на мъжа си. 

Имаше дни, в които тя самата се изморяваше от щурането и се 

прибираше в общия апартамент, където спеше Синчето през деня. В тези 

моменти Ана ставаше особено раздразнителна и правеше налудничави 

неща, въоръжена с бутилка вино в едната ръка и огромна вилица за месо. 

Беше си внушила, че някъде из апартамента Евстати беше скрил 

огромно съкровище, което пазеше само за себе си, затова ходеше от стая 

в стая, бучеше възглавници и дюшеци и ги претърсваше за ценности. 

Веднъж, някъде в края на януари, Ана пак я беше прихванало, но 

този път чегърташе хладилника в кухнята и топеше леда от фризера за 

диаманти. Като скапа всички продукти и като падна бушона, Ана най-

накрая се отказа. Остави вилицата да стърчи и отвори вратата на 

терасата, за да излезе пушека, който се виеше нейде изотзад. Отегчена от 

живота си, Ана седна да изпуши цигара и реши пак да преброи пачките 

на първия ред в сейфа. Беше си обещала да остави втория ред за 

наистина, ама наистина черни дни (есенно-зимната колекция, която 



винаги беше двойно по-скъпа). Така тя извади цялата наличност, ала 

вместо да я провери, вниманието й привлече нещо друго, скрито зад 

папките. В сейфа имаше вратичка за втори, вътрешен сейф, доста по-

тежък и плосък от първия. 

„Най-сетне!“ – рече си Ана. Усилията й бяха възнаградени. И 

колко хитро от страна на мъжа й да прикрие едно незначително 

богатство с друго. Ана се зае да чегърта пещерата на Али Баба с всеки 

нож, попаднал й под ръка. Тази лудост продължи, докато алкохолът 

напълно се изпари от системата й. 

Суматохата около сейфа беше събудила дори Синчето. Той се 

дотътри от стаята си тъкмо когато майка му изпразваше съдържанието 

на втория сейф. Оказа се пълен с документи. Разочарование заседна в 

гърлото на Ана и тя разпиля листите по кафената масичка, посягайки 

към поредната бутилка „Порт Вайн“. 

Теодор разгледа документите отгоре-отгоре и забеляза 

завещанието на баща си. Никога не беше мислил за него, нито какво 

пишеше вътре. Беше убеден от самото си рождение, че именно той ще го 

наследи, а сега това включваше и огромната хотелска верига, за която 

нямаше никакви планове, нито предложения за развитие, но името му 

щеше да изглежда страхотно в колонката на собствениците или на врата 

в централния офис. 

Синчето отгърна завещанието, очаквайки да види именно своето 

име, ала откри, че документът беше обновен ден преди баща му да го 

пратят в затвора, а срещу „собственик“ беше вписан главният адвокат на 

фирмата им – г-н Николов. Той беше младолик, амбициозен и 

принципен – синът, който Евстати никога нямаше да има. 

От този ден Синчето го налегна безсъние, с което се бореше 

повече от половин година. Той си втълпи, че отстрани ли веднъж 

адвоката, всичко щеше да си дойде на мястото. 



Ана изживя новината малко по-различно. Спря да пазарува, 

опитвайки да проумее как щеше да преживее остатъка от живота си 

единствено на издръжка. Самата издръжка беше доста сносна сума, ала 

нито Ана, нито Синчето бяха свикнали да им слагат някакъв таван, така 

че това беше краят за тях. Оставаше им единствено да се молят старият 

Райнов да не се преработи или враговете от миналото да не го открият. 

Преди обаче двамата да стигнат до това жалко състояние, Теодор 

реши още на следващия ден да сложи нещата по местата им и направи 

нещо, което не беше дръзвал да стори от продажбата на “Sophia Queen 

Palace” – влезе в централния офис. Сам намери кабинета на Николови и 

хвърли на бюрото му копието на завещанието. В този момент му се 

струваше трудно да говори. 

Тогава адвокатът само прочете заглавието и всичко му стана ясно. 

Въпреки това, изгледа госта си с някакво очакване, като че беше вече 

толкова сигурен, че ще стане собственик, че трябваше да го чуе сам. 

Поне това разчете Синчето в наглите му очи. 

– Защо мълчиш? – изръмжа Теодор накаря и разсмя адвоката. – 

Нещо смешно ли казах? Защо разбирам последен? 

– Защото нищо не трябва да знаеш. Баща ти промени завещанието 

си, за да предпази имота си от запор. Като го видят клекнал, старите му 

врагове също ще опитат да си вземат парче от райския пай. Завещанието 

беше обновено в София, така че слухът за прехвърлянето да тръгне от 

там и да стигне до тук. До края на лятото сам щеше да разбереш, така 

или иначе. С този документ наследството ти е непокътнато. 

– Но няма да получа нищо от него? 

– То не ме интересува. 

– Но не го и отказа! – нахвърли му се пак Теодор. 

Студенокръвието и прикритият присмех на адвоката го влудяваха. 

Той се занимаваше с хора много по-страшни и влиятелни от някаква 



богаташка отрепка като него и Теодор го знаеше и виждаше, че спорът, 

който водеше, отдавна е приключен. 

– Ще ти удвоя издръжката, ако това е проблемът. 

Теодор скръцна със зъби. В никакъв случай не можеше да си 

въобрази, че именно този човек ще стане негов настойник. Името му 

сигурно щеше да потъне в хрониките и той щеше да бъде запомнен от 

обществото като поредното гладно гърло, сукало от цицката на 

хотелската верига. Бъдещето му се хилеше насреща със зинала уста и 

той губеше самообладание. 

– Копеле! Мръсен кучи син! Продажна отрепка! Ебач! Гей! 

Сфинктер! Проститутка! Кучка! Курва! Хуй нещастен! 

– Свърши ли? 

– Ще свърша, когато свърша с теб! 

– Като се върне кръвта в главата ти, ще осъзнаеш, че това е най-

изгодното за теб в момента. 

– Изгодно? Пукни! Умри! Гътни се! Мръсно копеле! Колко време 

си чакал тази възможност, а? 

– Теодоре, сам знаеш, че баща ти нямаше да ти даде фирмата. 

Искаш ли да видиш старото завещание? Аз го бях изготвил. Името ти 

присъства само като на акционер с процент и половина. От тогава досега 

ти си изтеглил вложението си и в момента нямаш нищо. Издръжката 

наистина не може да се сравнява с хотелската верига, но по-добре ли ще 

е, ако се озовеш на улицата? Нямаш образование, нямаш истинска 

работа, а ако полицията разбере, че си беззащитен, ще те погнат с един 

куп глоби и като нищо, ще се озовеш в затвора да правиш компания на 

баща си. Ето защо е по-добре да не знаеш някои неща. Не задавай 

въпроси, а приеми парите и кротувай. Това е единственото, което можеш 

да направиш за благото на фирмата. 

Не че Теодор нямаше какво да отвърне, нито пък псувните му бяха 

привършили. Странно и страшно чувство го беше завладяло. Усещаше, 



че се намира на ръба на глобална промяна и на неговия свят и този на 

майка му щеше да се сложи край, дори с щедрата издръжка. 

След срещата с адвоката той стана друг. Превърна се в човек, 

който щеше да си върне своето по познатия още от времето на Каин и 

Авел начин. 

Въпросът сега беше как да извърши убийство, което в същината си 

да не беше никакво убийство. 

Тук той зацикли. 

 

7. 

 

Собствениците на вилата бяха пристигнали по обяд и Ева успя да 

ги настани точно преди да иде при Синчето на плажа. Те бързаха да се 

попекат и не обърнаха особено внимание нито на странната миризма на 

първия етаж, нито пък се инатиха за заключената врата на спалнята. Ева 

обеща да поправи бравата до вечерта, но всъщност това беше срокът да 

открие нов плазмен телевизор. Сега тя вървеше по тесните улички, 

скрита зад маската си, и мислеше какво да стори. Дори да намереше 

абсолютно същия модел и по някаква причина успееше да го открадне, 

тя нямаше да може да го носи. 

Ето че не беше минал и ден, а на Ева за втори път й се прищя да 

имаше шофьорска книжка. Или приятел. Приятел с шофьорска 

книжка?... Не, не, това не беше мечта, а блян. 

Така или иначе, когато привършеше с вилата, трябваше да си 

търси ново място, където да спи. Преди ползваше заливчето, скрито 

надолу покрай алеята, но след като вече беше лобно място на крадците, 

трябваше да иде другаде. Очакваше я дълга нощ. Ева се нуждаеше от 

нещо, което да й донесе крепък и здравословен сън. Тя си припомни 

обещанието на Синчето и се изпълни със смелост. Пакостлива, както 



преди, тя си науми да посети своите любимци – така тя наричаше 

четиримата инициатори на петицията за отлъчването й от града. 

Първа беше баба Донка. Самотна старица с две деца в чужбина, 

която, като повечето свои връстници, се бъркаше в чуждия живот, за да 

убива времето до кончината си. Тя така се вълнуваше от задгробния си 

живот, че всеки ден се тътреше до черквата да пали свещ не за мъжа си, 

а за себе си. Дори беше платила на една жена от Стария град да я измие 

и да организира погребението. Беше подготвила гребенчета и кърпички 

за „Бог да прости“ в таванското помещение и бе уговорила клисаря да 

бие камбаната цял час, та да я запомнят поне с това. 

Когато не обменяше ценни клюки край щанда за охладено месо, 

баба Донка се грижеше за доматената си градинка пред къщата. Тя беше 

разположена на метър височина от тротоара и така лесно забелязваше и 

най-дребният появил се плевел. 

Веднъж Ева я беше попитала защо беше дала идеята за петицията, 

на което тя само изсумтя и се прибра на сигурно у дома. Вероятно и тя 

самата не знаеше, щом беше реагирала така, ала всичко, което вършеше, 

оправдаваше с „гражданския си дълг“ – словосъчетание, което беше 

научила от своя баща, виден навремето партиец, малко преди да я 

омъжи насила за местното гаменче, син на партийния секретар. Та от 

тогава баба Донка все вършеше неща, смятайки ги за свой дълг, без да 

изпитва удоволствие от тях, също като в първата си брачна нощ. 

Ева завари прочутата бабичка да си полива вадите. Последната им 

среща беше преди осем месеца. За това време обратната й захапка, 

кадифеното й лице, обрасло в бели косъмчета и свъсените като на мъж 

вежди под спарената й забрадка си бяха останали абсолютно същите. 

Очите й бяха с особено отблъскващ, воднист цвят – напълно 

безчувствени и почти черни, прикрити зад дълбоки, ситни бръчки. Ева я 

наричаше „вещицата“. 



– О, бабè! – подвикна тя като се качи на оградата и се заигра с 

доматено клонче. Баба Донка вдигна едва глава, познала гласа на Ева. Тя 

не махна маската си, ала игривите пламъчета в очите й не можеха да 

принадлежат на друга. 

Паникьосана, бабата грабна маркуча от водата и я опръска, ала 

размисли, пусна го обратно и се впусна със старчески усилия към 

къщата. На прага се сети, че не беше спряла водата, и отиде при 

кранчето. Ева я наблюдаваше неподвижно, чакайки тя сама да я 

погледне. 

– Сладки ли са ти доматките, бабке? Ще ти ги изстискам всичките, 

като узреят! Ще си платиш за всеки мазол, дърта вещице! Като си нямаш 

работа, да ти намеря, а? Мъссстия! 

Ева говореше високо, отваряйки широко уста, за да звучи по-

застрашително и по-секси. Смяташе, че само така баба Донка щеше да я 

разбере. 

– Бягаш, а? Бягай, бягай! Няма къде да се скриеш. Знам къде 

живееш. Ще идвам да те посещавам често, ей така, да ти запълвам 

времето, след като петицията ти неочаквано издиша… Ама не знаеше 

ли? Веднъж и ти да научиш нещо втора. Хайде, хайде! Имам и други 

приятелчета, които да навестя! Не прави нищо глупаво, докато се върна! 

Чао-чао! 

Ева скочи от оградата и радостно закрачи към двора на дядо 

Найден Цицията. Той беше най-богатият ерген над 70 години, ако 

изобщо имаше такава категория. Никой не знаеше откъде имаше 

парички, къде ги криеше, но пък целият град си бе имал взимане-даване 

с отблъскващия му характер. Беше малко глух и говореше така, сякаш си 

беше сложил люта пиперка под езика, защото все крещеше и кълнеше, 

дори когато само поздравяваше. Той мразеше всички и всички го 

мразеха, ала продължаваха да го търпят заради скритото имане, някои от 

по-младите дори му се умилкваха и му вършеха услуги, та да спечелят 



доверието му, ала така и не се разбра истина ли беше или слух това 

негово съкровище. 

Даже информаторите на баба Донка благоразумно мълчаха на тази 

тема. 

Ева завари стареца да дебне от портата на къщата си с кого да се 

заяде. Тя влезе през задната вратичка и се настани върху широкия перваз 

на прозореца отпред. 

– Как си, памперс? – гръмна гласът й и дядо Найден се заклати на 

мястото си като камертон. Извърна се предпазливо и едва фокусира Ева. 

– Никаквице… – избълва устата му и той се заклатушка по 

пътечката да се саморазправи с нея. 

– Не се напрягай, дърто! На шията ти висят вече два инфаркта. 

– Чакай само да те докопам… – заразмахва се отдалеч дядото, 

когато Ева скочи, махна си маската и сама отиде при него. 

– Чух, че още си ерген – рече му тя нежно, със сладникав оттенък в 

края. Найден се сепна и забрави, че държеше бастун. Забрави и годините 

си и се ококори. – Къщата ти е празна, може би ще се намери място за 

мен? Аз съм светица в леглото и тигрица в кухнята, разбираш ли? 

– Какви ги плещиш, изчадие? – отвърна ядосан дядото, но по-тихо 

от обичайното. 

– Казвам, че ще ти намеря паричките, памперс, и ще ги заровя в 

кравешка тор. 

– Не! 

– О, да. Ще ги намеря. Много ме бива. Имам нюх за тези неща. 

– Хора! Помощ! Помощ! – дядо Найден се развика с все сила, ала 

никой не дойде. Ева също наблюдаваше металната порта, но с насмешка, 

защото знаеше точно колко го уважаваха съседите му. Беше ги съдил 

всичките и около имота си беше издигнал висока ограда, опасана с 

телена мрежа. Всичко, което се случеше зад стените на тази крепост, 

щеше да си остане вътре. 



Видял, че тая среща ще свърши зле, дядо Найден мина покрай Ева 

и се заклати към къщата си. Като влезе в кухнята, залости вратата и се 

прехвърли в стаята си, където Ева вече го чакаше, облегната на леглото 

му. Тя се засмя и нарочно се овъргаля в плетената покривка. 

– Интересно ми е дали, след като ме видя, ще спиш на пода до 

вратата или направо ще изгориш къщата. 

– Махай се от тук! – бастунът понечи да я шибне, ала ловкостта на 

Ева я изстреля настрана и тя скочи на краката си, заставайки от другия 

край. – Малка кучка! Махай се от дома ми! Да ти изсъхнат ръцете и 

краката дано! 

– Не биваше да подкупваш хората да подписват тази петиция. 

Можеше да инвестираш в машина за сладолед и да се радваш на децата, 

които никога няма да имаш. Но изглежда хората, а и ти, сте повече 

алчни, отколкото суеверни. Дори не мога да реша кое от двете е по-

лошо. 

– Ще гориш в ада! – почна да хвърля плюнки старецът. Тялото му 

се беше вцепенило от страх, а устата му продължаваше да бълва. 

– Аз вече съм в ада. Искаш ли и ти един демо тур? – Ева бръкна в 

джобчето на ризата си и разгъна столевка. – Ще си кажеш, банкнота като 

банкнота, но виж тук. Има цифрата „12“, написана с твоя почерк. Познат 

ли ти е? Да, точно така. Това е първата банкнота от дванайсетата пачка. 

Не ми се ровеше, за да измъкна последната. 

– Ти… Как… – дядо Найден грабна стотачката и я поднесе съвсем 

близо до очите си. Фокусира и веднага я разпозна. Изведнъж усети 

слабост в краката. Свали бастуна и се подпря на него с две ръце, 

смачквайки банкнотата по невнимание. Топли вълни разтресоха 

старческото му тяло. Жилите на шията му се изпънаха, той обели очи и 

започна да диша тежко. 

Ева го наблюдаваше безучастно отстрани. 



– Виж… този номер минава при данъчните, не при мен. Аз не се 

нуждая от парите ти, за разлика от тях… Между другото, така и така сме 

на темата, откъде ги получи? 

Дядо Найден дойде на себе си в миг и нададе оглушителен вой. 

– Вън! Вън, мама ти мръсна! 

Третата жертва на Ева беше леля Стоянка. Тя живееше в дома на 

сина си и гледаше и хранеше трите деца на снаха си. Както обикновено я 

сварваше, Стоняка отново беше по престилка и разбъркваше страстно 

някаква манджа по звуците на португалска сапунка. От време на време 

мяташе по един поглед през затворената тераса към улицата долу, 

където си играеха децата. Ако видеше някоя нередност, веднага 

раздаваше правосъдие, особено на чуждите деца, които до едно смяташе 

за навлеци, но именно тях изтъкна като главна причина да оглави 

списъка с инициаторите на петицията. Тя така се беше възгордяла от 

прогонването на Ева от Созопол, че преписваше всичките заслуги за 

това на скромната си персона. Дори беше превърнала образът й в 

главите на дечурлигата равносилен с този на Торбалан, така че ако някое 

направеше пакост, тя кресваше отгоре: „Кротувай, че да не те грабне 

кекавата!“ 

Веднъж опита да убеди професор от БАН по телефона да включат 

идеята й в новия си фразеологичен речник, но те отказаха и това, и да й 

платят хонорар за авторските права. Засега единственият, който имаше 

сериозни доходи от легендата за Ева, беше същият онзи гид, учителят по 

история, който вложи парите за направата на малък музей в центъра на 

града и Ева престана да го среща и гони по улиците. 

Леля Стоянка бъркаше фасула да не загори, когато Ева намери 

къщата й. Издебна я, докато не гледаше, а после сама й подвикна. Леля 

Стоняка мушна глава през запотения прозорец на терасата да види кой я 

търсеше, когато черпакът се изплъзна от ръката й и тя сграбчи перваза с 

шишкавите си пръсти. Ченето й се отваряше и затваряше, ала от устата й 



не излизаше и думичка. Ева се усмихваше гордо, потупвайки главите на 

внучетата й. Глупави и доверчиви, свикнали да получават всичко 

наготово, те се бяха подмамили от близалките, които им беше 

откраднала предната вечер от дискотеката, и послушно стояха в една 

редица под терасата на втория етаж. 

– О, съседке? Как е снахата? Още ли не си я уморила с татул? Като 

знам колко обичаш подобни интриги, вземи да измислиш една и за мен. 

Може да се получи сносно четиво, кой знае. А? Децата ли? Не се 

безпокой! Не им мисля зло. Просто искам да знаеш, че ако пак ми 

спретнеш същия номер, ще им купя шоколад и ще ги пусна в гората да 

ги отгледат дивите животни. Поне на маниери ще се научат. 

Леля Стоянка си остана с отворена уста. Ева не дочака писъците й, 

погали децата по главите и тръгна към дома на кмета. Там, в приземния 

етаж, свряна под тежкия разкош на къщата, живееше майката на кмета – 

бившата директорка на училището, Марияна Копойска. Тази дама беше 

по-зла и подмолна от предишните трима; трижди пъти по-проклета. 

Именно тя беше пръснала слуховете за Ева из училище, а от там – и през 

семействата на учениците. Тя натисна и сина си и го направи за присмех 

в кметството. Приятели и близки нямаше, не говореше много и 

причината за омразата й към Ева беше необоснована. Марияна никога не 

беше страдала от лош късмет. Нищо лошо не й се беше случвало след 

появата на снаха й. Тя мразеше нея и децата й до такава степен, че ги 

подминаваше, ако се разминеха по улицата. Те дори не знаеха, че им е 

баба и се чудеха защо живееше в тяхната къща. 

Всъщност, Марияна се боеше от Ева не заради слуховете и 

суеверията, а защото тя знаеше нещо за миналото й, което тя опитваше 

да скрие от години. Ако зависеше от нея, дори би я убила със 

собствените си ръце, ала фалшивата й аристократичност все я 

възпираше. 



Ето защо когато Ева отиде в дома й, не каза нищо. Застана на 

решетъчната врата, облягайки ръце от двете страни, и зачака. Г-жа 

Копойска седеше на пейката отвън и чистеше грах, когато усети 

присъствието на Ева. Двете се спогледаха, без да продумат. В очите на 

бившата директорка пламна ужас. Червосаните й устни се сбръчкаха 

около пожълтелите й зъби и физиономията й заприлича на кучешка. 

Доволна от последната си среща, Ева откъсна една едва роза от 

висящите гюлове около вратата, поднесе я под носа си, вдъхна, а после я 

смачка в юмрука си. Устната й потрепна в подигравателна, половинчата 

усмивка. Пусна смачканото цвете и се отдръпна. 

Марияна не знаеше колко време бе изминало, от кога седеше там и 

случило ли се бе наистина, но веднага щом дойде на себе си, тя пусна 

тавата, изтръска полите си и се юрна по стълбите към последния етаж, 

където беше синът й. 

Дечо Копойски беше най-амбициозният кмет, когото Созопол бе 

познавал. Той не беше много наясно с функциите си, както сега, така и 

преди три години, затова се ангажираше с всяка възможна инициатива и 

харчеше парите на общината за ансамбли, театри и концерти, докато сам 

той се обличаше като поп фолк певец извън работа. Нищо от това обаче 

не го правеше щастлив, а присъствието на жена му и децата му го караха 

да се чувства едва ли не като в капан. Затова той приемаше всяка 

възможност да забрави настоящото си положение… Като да преспи с 

проститутка. 

Марияна, която беше посяла в него желанието да стане кмет и 

която усърдно се бори за всеки един глас, никак не се зарадва на 

извънкласното му занимание. След работа той оставаше сам в кабинета 

на последния етаж да чете документи, а днес се беше пльоснал по риза 

на кожения диван, стенейки в хватката на полуголо момиче. Марияна 

веднага позна една бивша ученичка и я замери с възглавница, за да я 



свали от сина си. Онази извика и се катурна върху твърдия мокет, а Дечо 

скочи на крака да прикрие мъжеството си с плана за новия парк. 

– Как не те е срам! Женен мъж! – просъска горчиво Марияна, 

разперила пръсти като нокти на хищник. Лицето й стана восъчнобяло и 

мъртвешки бледно, когато кръвта се отдръпна и се оттече в мозъка й. 

Главата й щеше да се пръсне от яд. Почти беше забравила за какво 

дойде. 

– Майко! Аз съм кмет! Имам нужди! 

– Заради тая ли курва пусна онази мръсница? 

– Ти знаеш? – Дечо без малко не изпусна документите. Беше 

обмислял да каже на майка си чак на другия ден, за да иде веднага след 

това на работа и да не става свидетел на реакцията й. 

– Разбира се, че знам! Онази дойде право при мен да ми се хвали. 

– Е, нали нищо не е направила? Знаеш… Говорихме с полицията. 

Няма престъпление, нито обвинение. 

– Та тя е ходещо бедствие! – изригна майката, а момичето дойде 

на себе си, прикри гърдите си и опита да пролази покрай бюрото да се 

измъкне, ала бившата директорка го сграбчи за късите коси и я размята 

толкова силно, че го накара да си изпусне дрехите и да изпищи. 

– Майко! 

– Казвай, курво! Кой те прати, а? 

– Пуснете ме! Пуснете ме! – заплака тя и се свлече на коленете си, 

докато майката я удряше яростно по главата и лицето. 

– Ще те пусна, когато ми кажеш за кого работиш! Говори! 

 

8. 

 

Ева се спусна надолу по алеята без идея откъде да го намери този 

телевизор, когато решението цъфна вдясно, точно под ръчно 

направената табела „Джулай морнинг“. Точно така! Утре беше първи 



юли и тази нощ плажовете щяха да се напълнят с празнуващи и каси 

бира. Дискотеките нямаше да затворят цяла нощ и флаконите с 

фосфорна боя щяха да свършат по-бързо, отколкото момичетата на 

сергията можеха да ги редят. Ева купи два флакона и изтича към вилата. 

Собствениците се бяха върнали от плажа да се изкъпят, за да идат 

на вечеря. На Ева й оставаха около два часа да „отключи бравата“, така 

че веднага грабна инструментите и отиде в гаража отзад. Там 

прозорците не бяха сменяни след ремонта, за да се спестят пари, така че 

бяха двойни, с външни винтове. Ева свали един, изстърга нежно рохкия 

маджун и с завидно търпение отдели едното стъкло. Избърса го, полира 

го, постави прозореца на мястото му, а стъклото качи на втория етаж, 

подпирайки го с две хавлии. 

Както и очакваше, прозорецът не беше с размерите на плазмата, 

затова тя разглоби основата на телевизора и залепи рамките по стъклото. 

Обърна го с лице надолу, а гърбът облепи с някакви надписи, които 

копира на принтера. Изряза ги внимателно с макетно ножче, напръска ги 

с фосфорна боя, махна матрицата и боядиса всичко с черна боя. После се 

зае да скачи новата рамка със старото тяло на плазмата. Извади всичко 

останало и свърза чипа за дистанционното с четири диода, които залепи 

от вътрешната страна на рамката. Кухото дъно стегна с лепило и 

обгорена гумена лента. Импровизираната плазма сложи на мястото й и 

дори я свърза с електричеството, оставяйки дистанционното на видно 

място. 

Когато собствениците се върнаха и пожелаха да гледат 

повторението на „Любов без край“, на черния екран светна надписът 

„Простете за безпокойството, но софтуерът на този модел телевизори 

беше унищожен заради нелегален внос през границата. Моля, 

изисквайте лиценз за оригинален продукт при закупуването му. 

Благодарим ви!“ 



Вярно, не беше върхът в творческата кариера на Ева, но толкова 

успя да измисли. А сега тичаше наслуки в тъмнината да поспи поне 

няколко часа преди шест. Събуждаше се от време на време заради 

рояците комари, жадно провиращи хоботи през тъканта на дрехите й, а 

понякога и от резките изблици на пиянска истерия. Джулай морнинг 

караше хората да се чувстват по-живи от всякога. За разлика от други 

години, сутринта отчетоха само един смъртен случай от алкохолно 

натравяне. 

Ева носеше пътническа чанта, в която бяха всичките й вещи и 

дрехи. Обикновеното я криеше в клоните на голямо дърво, но понякога 

се случваше да я откраднат, така че не държеше нищо ценно в нея. Най-

голямото й притежание бяха чифт маратонки, които получи зимата от 

сина на собствениците, задето не го издаде, че е дал хероин на кучето. 

Ева не знаеше какво се беше случило от тогава, но тази година той не 

дойде с тях, а и те не споменаха нищо за него, сякаш никога не беше 

съществувал. 

Когато Синчето каза на Ева да я чака у дома, тя не беше 

предполагала, че ще й се наложи да бяга два километра свободен стил, 

гонена от кучета пазачи. Стопаните на крайградските бостани нарочно 

оставяха песовете си отвързани, защото знаеха, че Ева се придвижваше в 

покрайнините на града и вно тайно се надяваха да гризне дръвцето. Ева 

беше взела единия от флаконите със себе си да нарисува по нещо на 

вратите на по-големите си врагове, ала вместо това го използва да задави 

кучетата. Те се отказаха на завоя, където колата с вестниците ги пръсна 

и Ева измина остатъка от пътя, влачейки сънено краката си. Стигна 

хотела тъкмо по изгрев. 

Млечната мъгла започна да се отдръпва и издига като завеса пред 

представление, а зад хоризонта лениво подаде глава слънцето. Облаците 

порозовяха от появата му, даже се зачервиха срамежливо на места. 

Слънцето се понадигна още малко да ги позлати и така първите му лъчи 



докоснаха брега и покривите на вилите. Централният хотел се виждаше 

някъде далеч, все още скрит в сутрешните изпарения. 

Покоите на Синчето бяха пренесени в новия спа център, който 

засега беше отворен само за него. Тук изтрезняваше след поредния 

запой или сред тежките и безплодни размисли как да бие шута на 

адвокат Николов. Ева го завари в някакво средно положение – беше 

празнувал с Георги премахването на адвоката и като афтърпарти си бяха 

спретнали по един педикюр. Две хаитянки клечаха в краката им и 

старателно ги масажираха и полираха ноктите им, усмихвайки им се от 

минута на минута с червосаните си в оранжево устни. Георги беше най-

пиян и изпитваше най-голямо удоволствие, затова просто пееше 

хайдушка песен със затворени очи, гушнал празно шише ракия като 

същински хъш. 

В първия миг, когато Синчето видя Ева, той не можа да си спомни 

коя беше, така че я наблюдава известно време, после погледна към 

ловеца на дългове. 

– А… Богинята – избълва той и хлъцна, без да иска. 

Лиляна, която дремеше на дървените пейки, стана и се приближи с 

таблет в ръце. 

Ева не помръдна от мястото си, усещайки как погледите на всички 

в миг се устремиха към нея. Броят на момичетата значително бе намалял 

за сметка на мутрите, които стояха заковани в кръг така, сякаш току-що 

извънземна раса беше похитила останалия им мозък. Ева прехапа устни 

при тази мисъл и нищо не отвърна, макар прозвището да я обиди. 

– Направо на въпроса – размаха пръст Синчето, рисувайки малки 

кръгчета. Лиляна разбра какво опитваше да каже и подаде на гостенката 

му папка с разпечатки. Ева я разгърна и ченето й увисна. 

– Какво е това? Диплома за инженер? Сертификати за седем езика? 

Разрешително за стрелба с пушка? Карта за ловна дружинка? Тук е 



пълно с дипломи и сертификати, за които няма да ми стигне цял живот 

да реализирам, но, о, чакай!, тук няма шофьорска книжка? 

– Ми, не искам да убиеш някого на пътя. 

– Защо направо не ми сложи табелка на челото: „Ще съсипя 

адвоката“, за да улесниш всички? 

– За пръв път кандидатствам за работа, а дори не съм аз. Помислил 

съм за всичко, защото не знам какво ще ти потрябва. Като си толкова 

неблагодарна, защо не идеш ти с истинското си сиви? И двамата знаем 

както ще пише вътре – „плаша на час“. Постоянен адрес – под моста. 

Цели в живота – да не пукна от омразата на хората. Научна степен – 

специалист. Отличителни качества – видими и чувствителни. Предишна 

работа – кошмари от плът и кръв. 

– Брей, колко си креативен преди лягане – Ева несполучливо 

смеси гнева със сарказма си, но на него му хареса раздразнението й и в 

същия дух й показа втория си подарък. 

– Униформата ти – той кимна на Лиляна и тя дръпна ципа на 

покривалото и измъкна закачалка с къса пола и потник с надпис 

„Гореща кучка“. Ева пак зяпна, но този път не задържа погледа си за 

твърде дълго, а направо се насочи към вратата. Само от любопитство, тя 

се извърна, усещайки противно вълнение да издига и спуска гърдите й. 

Тя, също като Синчето, искаше да види хаоса, ала не и в дрехите на 

клоун. 

– Що за кич е това? И на магистралата ще ме вземат на подбив! 

– Не разбираш скрития смисъл на облеклото. 

– Скрит ли? Че то всичко се вижда! 

– Ако ти дам костюм, някой ще се усъмни, че точно аз съм те наел. 

Трябва да изглеждаш като момиче, което бих проснал по гръб, а не като 

женската версия на водопроводчик – той посочи към карираната й риза, 

когато тя скръсти ръце в отговор. – Освен това, като бонус, всички ще са 



твърде заети да те зяпат, отколкото да мислят за какво точно съм те 

наел. 

– Не познавам адвоката, но не смятам, че тези евтини трикове ще 

минат пред него. 

– Няма. Затова ти давам досието му, за да го проучиш. 

Лиляна й подаде жълта папка, а Ева намери само една малка 

снимка с изрисувани дяволски рога, мустаци и козя брада. 

– Едва различавам лицето му! 

– Само тази оцеля… Нямах време, затова ще ти разпечатам 

документите наново. Засега тази ще ти свърши работа. 

Ева взе костюмчето от закачалката, смачка го на топка и го сложи 

под мишница заедно с папката. 

– Няма ли поне да ме закараш до главната сграда на хотела? – 

запита го тя, когато Синчето стана и се запъти към вътрешността на спа 

центъра. 

– Не искам служителите да помислят, че имам специално 

отношение към теб, пък и така ще разгледаш вилите. 

– От тук до там са два километра, говедо! – изригна Ева, 

пресмятайки наум колко ли още кучета можеше да срещне по пътя си. 

– Мууу – изплези се Теодор и си тръгна, следван от кордона си 

мутри и кучки. 

 

9. 

 

Най-старата сграда в комплекса беше истинският хотел „Sophia 

Queen Palace”, но тогава носеше далеч по-скромното име “Sophia”, 

кръстен на внучката на главния архитект. Сега оригиналният надпис в 

готически шрифт дремеше под новата снежнобяла фасада на капки и 

златни ленти, с които бяха покрити релефните колони. Откакто някакъв 



дипломат си счупи ключицата на стълбите, минаха камъка с лазер и го 

направиха груб и матов. 

Ева не можеше да обхване парадния вход с поглед. Беше го 

виждала само на картинка, ала на живо й заприлича по-скоро на 

многоетажна торта от бял фондан, отколкото на истинска сграда. Дори 

миришеше на захар. На някой му беше дошла идеята да сложи стативи с 

ароматизатори из градинката отпред, тъй като изкуствените цветя не 

миришеха, но пък за сметка на това бяха толкова едри и жилави, че бяха 

преживели две градушки досега. 

Входът за офисите се намираше от южната страна. Ева заобиколи 

бавно, без да сваля очи от горните етажи. Вратът й чак изпука, а дори не 

можа да различи последния етаж. Той беше построен по-навътре, за да 

отвори място за широка тераса с открит басейн. 

Въпреки разкошната си архитектура и местоположение, хората 

предпочитаха вилите във вътрешността на комплекса. Ходенето по 

етажите им се струпваше някак твърде ангажиращо, пък и всичко 

интересно беше позиционирано в центъра на имота, където беше 

двуетажния бар-ресторант на Синчето. След 12 сервираха по една 

дълбока купа наркотици, които всички мислеха за бонбони и дори не се 

сещаха да свържат халюцинациите си с тях. Ето така основната сграда 

стана почти необитавана и ръководството премести администрацията от 

Вила 1 в бившата кухня. Тази част беше напълно изолирана, като втория 

етаж дори се охраняваше от частна фирма. 

За миг Ева се опря на входа на администрацията и се заслуша в 

пукащият звук на главата си. 

Знакът “Exit” премигваше предупредително. 

Ева влезе, стараейки се да заобиколи местата, където видеше 

контакт. Дори когато разговаряше с хората, тя се държеше на известно 

разстояние, а и не за твърде дълго. На практика, тя беше положителен 



заряд сред хиляди отрицателни (така тя си обясняваше необичайно 

високите нива на омраза). 

Вдясно беше кабината на охраната. От учтивост, тя отиде да се 

представи и да го извести за визитата си, добавяйки широка усмивка в 

края на името си. Мъжът отсреща, закръглен стар дебелак, само 

помръдна с очи, а после посочи към вратите на офиса, без дума да обели. 

Ева му благодари отново, но се смути от хладината му. Беше сигурна, че 

не може да я е познал и се оказа права. Сковаността на охранителя се 

дължеше на тясното пространство, което му бяха оставили новите му 

гости. Веднага след тръгването на Ева от спа центъра, Синчето беше 

взел една количка за голф и с трима от гардовете си се бяха вмъкнали в 

кабинката на охранителя да гледат шоу през камерите на етажа. Теодор 

излъга Ева, че отива да спи. Той страдаше от безсъние и обикновено по 

това време гледаше депресиращи филми, в които злодеят побеждаваше 

главния герой. Всичко би дал да участва в подобна прожекция, та реши, 

че като не може да бъде на лентата, то поне щеше да я режисира. 

И така – първо действие. Начало! 

Ева пристъпи и изведнъж усети, че краката й се подкосиха. 

Сърцето й се сви в гърдите и дъхът й секна. Забеляза хора от другата 

страна, бюра и… да, там цареше офисна атмосфера. Дори усещаше 

миризмата на топла хартия и тонер да се процежда през иначе плътните 

врати. Но… хора? Ева никога не беше общувала нормално с тях. Беше 

свикнала да се бои, да бяга и да страни от тях. Как беше забравила 

всичко това, когато прие работата на Синчето? Тя се ужасяваше не от 

присъствието им, а от факта, че рано или късно щеше да ги нарани.  

Колебанието я държа няколко минути. Усмивката слезе от лицето 

на Синчето и той се взря в екрана с напрежение. Ева стисна юмруци, 

запаши ризата си и закрачи решително. Искаше първия човек, когото 

срещне, да се окаже адвокатът, да се отърка в него хубавичко и да избяга 

от офиса на прибежки. 



Ева кимна одобрително на тази мисъл и влезе. 

Обикновено появата й извикваше бурна ответна реакция и след 

няма и минута, тя трябваше да напусне под дъжд от камъни, тухли и 

обувки, също като бясно куче, което е дръзнало да мине през оживена 

улица. Служителите в офиса обаче бяха твърде улисани в работа, за да я 

забележат. Тя пристъпи още крачка, огледа бюрата и опита да установи 

очен контакт с някого. Половината от служителите разговаряха по 

телефоните, а другата половина – помежду си и всички дирижираха 

диалога си, ползвайки разпечатки от документи или платежни. Дори 

бюрата си бяха разположили така, че винаги оставаха с гръб към вратата 

(което беше голям пропуск в случай на терористична атака). 

Усмивката на Ева почна да се топи под силните луминесцентни 

лампи на тавана. Щорите по прозорците бяха плътно затворени, за да не 

осветява слънцето мониторите. Бюрата и пода бяха в приглушен нюанс 

на бялото, което в комбинация с изпепеляващата светлина караше 

мястото да сияе и всеки от служителите изглеждаше като покачен на 

подиум. Самите те бяха облечени делово и съвсем консервативно, по-

скоро заради климатика, който никой не можеше да изключи. Наоколо 

се носеха кратки телефонни позвънявания на общия фон от 

непрестанното кибичене на ксерокса. Пълна идилия, помисли си Ева и 

притисна още веднъж ръце към себе си. 

– Извинете… – помаха тя и пак се усмихна, привличайки 

вниманието към себе си. – Здравейте!... Извинете, че ви безпокоя,… Аз 

съм… Казвам се… Ще работя при вас, с вас, от днес. Казвам се Ева 

Харизанова. 

Няколко от служителите вдигнаха погледи от екраните, после 

продължиха с работата си, хвърляйки й изпитателни погледи от време на 

време. Ева си пое дъх да повтори всичко отначало ясно и високо, когато 

един възпълничък мъж около трийсетте се надигна от мястото си без 

видима причина и вирна крака. 



„Местен, мамка му“ – въздъхна Ева, когато след двайсетина 

минути суматохата нарасна с появата на линейка. Клетникът беше 

престанал да диша от стрес и му пъхнаха аспираторна тръба, тача че не 

можа да каже какво го беше изплашило толкова. Ева уважително изчака 

офисната атмосфера да се върне към началните си нива, преди отново да 

опита да се представи. Немощният й глас обаче срещна колегиално 

вълнение. Ева усети, че е станала невидима и за да не губи повече време, 

тръгна със ситни стъпчици покрай бюрата да провери кое принадлежеше 

на адвоката. Като стигна последното, видя табелата за втория етаж. Тук 

бяха счетоводителите и агентите, които държаха връзка с тур 

операторите. Горе беше касата и всички адвокати на хотела. 

Стълбището обаче беше отделено от първия етаж със стъклена 

врата. Ева се помъчи да я отвори, дръпна я рязко, ала стъклото силно 

извибрира в отговор и тя опита да види дали не се мяркаше някой горе. 

Наглостта й попадна под обсега на мениджъра, Кръстан Митев, който се 

качваше от мазето в същия момент. Там държаха скрита кафемашината. 

– Какво си позволявате? – кресна той и Ева отскочи от вратата, 

като че някой беше пуснал електричество по дръжката. 

– Аз… – Ева добре разпознаваше степените на гнева и кога 

можеше или не можеше да придума някого да й съдейства. Г-н Митев 

изглеждаше трудна мишена, така Ева почувства нужда веднага да се 

разкара от погледа му. 

– Вие, какво? 

– Търсех тоалетната. 

– Надолу по стълбите е… Ама вие наистина ли? Тук не е 

обществено здание! Излизайте веднага! 

Строг и властен, мениджърът посочи вратата. С всяка сричка 

ставаше по-лют и бесен. От глупавите хора той повече мразеше 

туристите, а заради тях намрази и лятото. Работеше на този пост от 

години по другите хотели на Райнови и не обичаше да напуска офиса. 



Смяташе, че е защитен от жадните за слънце и море говеда, които 

тъпчеха и унищожаваха девствената природа на крайбрежието и 

замърсяваха скъпоценната му морска вода. Толкова го беше гнус, че се 

беше лишил от някои удоволствия, като панираните рапани и салатата 

от миди, все лакомства от детството му. В този дух, г-н Митев 

ненавиждаше всички непознати, които дръзваха да пристъпят 

въображаемата му крепост. Дори куриера, когото виждаше всеки ден. 

Ева не знаеше тези подробности за прошарения сърдитко в кафяв 

костюм, ала усети ненавистта му отдалеч и опита да го заобиколи, 

ползвайки мазето, когато попадна на една от секретарките и след още 

двайсет минути друга линейка отнесе втората й жертва. 

Нямаше девет сутринта, когато Ева реши да сложи край на 

днешната мисия. 

– Поне като свършиш с всички от първия етаж, няма да има кой да 

ти попречи да се качиш на втория – рече тя на себе си, докато влачеше 

наранените си от пришки крака по алеята. 

На следния ден тя реши отново да се представи. Този път не 

стигна до „Харизанова“, защото мениджър Митев се навърташе наблизо. 

– Знам коя си, кажи какво искаш! – изригна той. 

– Назначиха ме на работа. 

– Кой те назначи? 

– Не зная цялото му име, но му викат Синчето. 

При споменаването на Теодор, ушите на Женя, главната 

рецепционистка, пламнаха. Тя имаше бурна и крайно незадоволителна 

връзка с младия Райнов. Лятото дори не се поглеждаха, но зимата се 

въргаляха по стаите и мърсуваха като тийнейджъри. Женя страдаше 

задето му прощаваше всичко толкова лесно, след като той открито я 

игнорираше и я ползваше само за секс. Тя не можеше твърдо да каже, че 

изпитваше дълбоки чувства, най-малкото пък любов, но за сметка на 

това изгаряше от ревност всеки път щом видеше друга жена да се 



отърква в чатала му. Ето как Ева си спечели още един член в клуба на 

антифеновете. 

– Лиляна ми се обади. Помислих, че е поредната му шега – рече 

мениджърът. Ева благодари, че беше направила поне това. – Но какво да 

сторя? Работа тук за тебе няма. Всички места са заети. Ти… – той я 

огледа. Новата пола, която й бяха връчили сутринта, беше с пайети по 

краищата – какво умееш точно? 

– По принцип, мога да върша всякаква работа. 

– Диплома, нещо, имаш ли? 

– Ами… да се престорим, че нямам. 

– Ей, момиче! – кресна мениджърът и Ева отстъпи, пулейки очи. – 

Да не мислиш, че тук е бюро по труда? Знаеш ли изобщо кой ден е днес? 

– Петък – тя извърна глава да потърси календар, но не откри. 

– Петък! – натърти той. – Всеки петъчен ден е черен ден за нашия 

офис. Защо ли? Гости идват, резервации се правят, едни си отиват, други 

закъсняват, валят оплаквания, отказват да плащат депозити на идване… 

– Депозитът е наистина твърде висок. 

– Та къде точно се виждаш ти? 

– По-важното е къде ме виждате вие, нали? – Ева пробва ловко да 

се измъкне, смятайки, че остроумието й ще впечатли дъртия сърдитко, 

но той изджавка насреща й. 

– Пращам те в склада. 

– Какъв склад? 

– Там ще ти обяснят какво да правиш. Работа има до уши, но 

никой не иска да я върши. Това устройва ли те? 

– Стига… да мога да ви видя пак – тя имаше предвид, че отново 

щеше да се пробва да се качи горе и погледна за всеки случай дали 

някой нямаше да слезе, ала вече не беше сигурна имаше ли изобщо хора 

там. 



Поне се успокои, че шишкото се възстанови бързо и дойде на 

работа още същия ден, за разлика от колежката си, която остана в гипс. 

Ева така и не научи името на клетника, който я разпозна, ала по иконите, 

лавровият венец, светената вода, сините очи и кръгът от сол, който беше 

сипал около бюрото си, се убеди, че той знаеше повече от една-две 

истории за нея. 

Складът, в който я пратиха, се оказа огромен бивш хангар за 

частни едномоторни самолети, разположен в една от низините по брега 

и почти напълно скрит от комплекса. Вътре имаше хотелско оборудване, 

включващо интериорно обзавеждане и резервни части. Основно тук се 

съхраняваха плочки за баня, вани, душ кабини, легла, шкафчета, 

матраци, комплекси спално бельо и купища екстри, от които хотелът 

всекидневно се нуждаеше. Складът беше толкова голям, че осигуряваха 

оборудване за още 12 хотела на територията на Созопол и някои частни 

къщи в покрайнините, които бяха близки на семейство Райнови или на 

управителя. 

Помещението разполагаше с един-единствен отговорник, изморен, 

слаботелесен и брадясал мъж в работно облекло, който връчи на Ева 

един списък. 

– Работим само с една фирма, която ни осигурява всичко тук – 

„Билд Индъстрийс“, която принадлежи на “Home Tree”, със седалище 

София. Това е всичко, което трябва да знаеш за тях. От тук насетне ти 

ще проверяваш сметките. Подписваш се като пристигнат, разписваш се 

като дойдат да ги вземат. Тук по цял ден идват и заминават поръчки. 

Работим с трима превозвачи, лесно ще ги научиш. С ваните, 

гранитогреса и цимента се оправям аз. На теб оставям кашоните. Имаме 

тук сешоари, ютии, електронни кани, минибарчета. Препродаваме ги, но 

тази година хотелиерите нахритряха и искат да ги наемат само за сезона. 

Твоята задача е да провериш изправността на всичко, което ще пратим, 



за да не ни измамят. Документацията е повечко, но и с това ще свикнеш. 

Въпроси имаш ли? 

– Да – кимна Ева механично и завъртя глава. – Колко далеч сме от 

основната сграда? 

Мъжът не отговори, ала Ева вече знаеше, че колкото повече 

опитваше да се приближи до адвоката, толкова повече се отдалечаваше 

от него. 

Колкото до Теодор, неговото ново реалити шоу бе прекъснато 

грубо от полицията. Лиляна дотича до кабинета на охраната преди да го 

бяха открили и му каза, че го издирвали за двойно убийство. Арестът му 

не можа да предотврати, ала поне му спести унижението да чуе новината 

от тях. 

 

10. 

 

Не за пръв път привикваха Синчето в районното, ала когато това 

се случеше, той държеше да се появи в целия си блясък. Ето как се озова 

в тесни дънки и облякъл на голо зимно кожено палто с дълъг косъм 

насред управлението. Коремът и гърдите му лъщяха неестествено, 

покрити набързо с бебешко олио. Дори беше имал време да си сложи 

диамантената обеца, която му беше отличителен знак. Всички хлапетии 

в даскало му се възхищаваха. Като модел за подражание на толкова 

млади надежди, Синчето трябваше да съблюдава репутацията си, 

независимо колко усилия щеше да му струва. 

И така, доволно препотен, Теодор слезе гордо от патрулката в 

компанията на двама полицаи, докато гардовете му търсеха още къде да 

паркират. Дори когато го последваха, дежурният не ги пусна и те 

останах да тъпчат градинката отпред. 

Теодор изчака послушно да го заведат в стаята за разпити, за да 

види кой щеше да се осмели да го надзирава този път. Разполагаше с 



компромати за всеки. Не за пръв път го опандизваха, та добре си беше 

научил домашното. 

Тогава в стаята влезе Радосвет Колев. Поне така се представи. 

Веднага след това се нарече и детектив. 

– Теодор Райнов, нали? – детективът огледа заподозрения с 

професионален скептицизъм, след което направи знак на полицаите да 

ги оставят. Стаята беше малка, с едно бюро, два стола и диванче, а 

прозорецът гледаше към отсрещната улица. – По-известен сте като 

„Синчето“. Това нещо като професионален псевдоним ли е? 

– К‘во те е грижа? – изръмжа Теодор и се извърна настрана, 

защото започна сериозно да се поти, този път от нерви. Бебешкото олио 

го спарваше и то като че ли цвърчеше върху нагорещената му кожа. 

Стотици иглички играеха от пъпа до врата му и по лицето му постоянно 

потрепваше някой нерв. 

– Казаха ли ви защо сте тук? 

– Не ми казахте защо вие сте тук. 

– Аз съм разследващ детектив, както споменах още в началото. 

Пратиха ме специално от Варна заради вашия случай, защото бургаските 

колеги до един отказаха да се заемат. Мога само да предполагам какви 

са причините, имайки предвид репутацията ви. За нея знаем всички. Тя 

само ще ви навреди. Заподозрян сте в двойно убийство. 

– Невъзможно. Имам свидетели за две седмици назад – има ме на 

камери в дискотеки и хотели, из града дори. Не ме интересува какво се е 

случило, но не съм бил аз. 

– Ще започнете ли да се интересувате, ако ви кажа, че труповете са 

били намерени близо до син пикап с бургаска регистрация? 

Автомобилът е записан на ваше име. 

– Значи са го откраднали – сви рамене Теодор. 

– Но не сте подали сигнал в полицията? 



– Имам толкова много коли, откъде да знам коя-къде е във всеки 

един момент? 

– А как ще докажете, че не сте я отстъпили на крадците? 

– Какво друго са взели? 

– В колата имаше доста сувенири. Сравнихме намерените в 

багажника и по пода на пикапа предмети с други сигнали от частни 

имоти в Созопол. Има съвпадения. 

– Мислите, че съм наел крадци да обират къщи? 

– Не, господине. Мисля, че сте разбрали за кражбата и сте 

инсценирали всичко, за да си отмъстите. 

 – Какво?... – Теодор обърна глава в двете посоки, чувствайки се 

въвлечен в грозна шега. – Чувате ли се? Да, признавам, бих ги пребил, 

ако бях разбрал, но чак да ги убия? А и за какво ми е да унищожавам 

колата? 

– Г-н Райнов,… преди да се захвана с вас, разследвах митничари. 

Лесно мога да разпозная фалшификата от оригинала, също както мога да 

изчисля приблизителната му стойност. А така, както ви гледам, 

стойността на всичките ви дрехи в момента се равнява на този пикап. 

Вие сте материално обезпечен. В изблик на гняв сте могли да жертвате и 

двойно повече. Освен това,… не казахте ли, че имате твърде много коли, 

за да ги помните всичките? 

– Не съм го направил! – Синчето първо вдигна ръце да се 

оправдае, а после ги стовари върху бюрото. 

– Тогава защо не обявихте пикапа за откраднат? 

– Защото обикновено го шофира майка ми. Напива се от мъка по 

татко и тръгва из града. Понякога я няма с дни, но накрая винаги намира 

пътя до вкъщи. 

– Казвате, че майка ви редовно шофира в нетрезво състояние? 

– Не… не казвам това! Казвам, че се случва понякога. Тя е на 

антидепресанти. 



– Майка ви редовно ли смесва тези медикаменти с алкохола? 

– Не… Не знам… Вижте, ние не сме виновни! Аз не съм виновен. 

Бил е някой друг! Проверете си уликите! 

– Всички улики водят към вас. Дори няма втори заподозрян. Двама 

души, двамата от далечен край, без роднини, без семейства. Пътуват. 

Крадат. Срещат недоволство. Срещат и смъртта. 

– Като го поставяте по този начин, не правите картината по-ясна! 

– За мен е съвсем ясна – все тъй хладно продължи детективът. – 

Мога да повдигна срещу вас и майка ви редица сериозни обвинения, 

включващи двойно убийство. 

– Не, не, не. 

Всяка друга мисъл се изпари от главата на Синчето. Първите 

симптоми на завещаната от майка му истерия започнаха да се проявяват. 

Теодор започна да диша учестено и да се върти на стола си, търсейки 

начин да избяга. Трудно действаше, когато биваше поставен под 

напрежение, а в момента горещи вълни го обливаха. Той преглъщаше 

сухо, облизваше устни и въртеше очи като дрогиран. Паниката го 

лишаваше от кислород, а той – от ясна мисъл; от нещо, за което да се 

захване. Теодор опита да се съсредоточи върху детектива, но мутрата му 

беше напълно непозната. Не знаеше никого с тази фамилия. Пред очите 

му се появи отново онзи адвокат; онзи омразен Николов, който с 

присмехулен глас повтаряше да мълчи, ако се случи пак да го задържат. 

Но защо не го беше послушал? Защо не беше мълчал? 

Образът на адвоката го изпълни отново с презрение и отвращение. 

Дори сега, дори в този момент онзи човек продължаваше да го тормози и 

измъчва. Двамата бяха свързани по необясним начин. Теодор чувстваше, 

че започва да полудява. Той беше обсебен от Николов, от образа му, от 

миналото му, от всеки разговор с него. Беше ли живял изобщо, преди да 

разбере, че баща му е избрал адвоката вместо него за свой наследник? 

Де да можеше да признае тези неща на детектива. 



Радосвет Колев съвсем не беше глупак и виждаше, че разпитът 

беше отворил стара рана у неговия заподозрян. Той също не вярваше, че 

пишлеме като Синчето би могло да извърши и половината. В действията 

на истинския убиец си личеше професионализъм и апатия; 

безчувственост, безчовечност и жестокост, каквито се срещаха само при 

хората с ментални заболявания. Колев знаеше също, че Теодор не 

можеше да ги е убил по това време, ала отчаяно се нуждаеше от 

изкупителна жертва. Синчето трябваше да си плати за всичко и този 

момент наближаваше. 

Но не и днес. 

На вратата се почука, а Радосвет отиде да отвори. От другата 

страна стоеше адвокат Николов. 

Официално, за него се знаеше твърде малко. Преди да стане 

известен във веригата на Райнови, в София го наричаха „адвокат на 

мутрите“. Работеше като служебен защитник на убийци и изнасилвачи, 

разплакваше доста майки и разбиваше семейства. Типична 

акула.Съдиите го познаваха до един, затова никога не проточваха 

делата. Някои дори напускаха от психичния натиск, но това си останаха 

само слухове. 

Личният му живот също тънеше в мистерия. Знаеше се, че е 

вдовец и толкова. В Созопол нямаше приятели, смятаха го за 

работохолик и сякаш той беше точно такъв. 

Ако човек видеше Николов в действие, той нямаше да забележи и 

следа от удовлетворение или радост. Загубите си той посрещаше като 

успехите – безизразно, с непроницаема маска на експерт в областта си. 

Хората се плашеха от това лице и не дръзваха дори да го заплюят. За тях 

той изглеждаше по-плашещ от престъпниците, които защитаваше, така 

че когато напусна София, всички си отдъхнаха. 



– Адвокат Николов? – възкликна Радосвет, та чак не можа да го 

прикрие под хладния си професионализъм. – Ама че съвпадение. 

Телепортирахте ли се до тук? 

– Детектив Колев, предполагам? Приятно ми е – Николов подаде 

ръката си, отпусната и спокойна като самия него. Радосвет я пое 

вежливо и побърза да я пусне, но продължи да стои на вратата и да му 

препречва пътя. 

– Разминахме се на партера – продължи адвокатът. – Разпитайте, 

ако се налага. Дойдох заради друг случай и колегите ви ми разказаха, че 

г-н Райнов е тук. Зная, че сте за кратко в града, но е трябвало веднага да 

се свържете с мен. Аз защитавам всички служители на компанията, 

включително семейството на собственика. 

– Разбира се, разбира се… Но не сметнах за нужно. Засега има 

само косвено доказателство и… исках само да пробвам една теория. 

– Да, така е. Нека да поговорим отвън. 

Николов, вместо да настоява да влезе, направи път на детектива. 

Онзи неохотно пусна касата на вратата и затвори след себе си. Миг 

преди това Синчето забеляза блесналите в сумрака очи на адвоката, като 

пред голямо дело. 

Николов и друг път беше вадил Синчето от затвора, бързо и без 

въпроси, но Теодор го проклинаше всеки път. Струваше му се, че прави 

крачки назад, докато адвокатът печелеше точки пред Евстати. Понякога 

Синчето се питаше знаеше ли изобщо че са във война или нарочно си 

играеше с него? 

Десетина минути по-късно и цял миг от лудостта на Синчето и той 

беше свободен. Мерна детектива по коридора пребледнял. Той го 

подмина, без да го забележи, и веднага сви в най-близкия кабинет. 

Теодор забави крачка, когато видя адвоката да го чака при изхода. 

Николов му се усмихна, без да показва искреност. Това беше отработена 



с години усмивка на човек, който знаеше как да печели и как да се 

отнася в уважение дори към хората, които не му бяха приятни. 

Теодор разтри резците си едни в други. Приближи се още и свали 

палтото си, оставяйки на показ изваяното си, омазнено и препотено тяло. 

Подхвърли палтото на един от гардовете си, които го бяха забелязали и 

бяха влезли да го изведат. Усмивката на адвоката изчезна и той скръсти 

длани върху куфарчето си. 

– Чу, че съм изчезнал и яхна първата метла да ме откриеш? Какво? 

Не можеш да дишаш без мен? – докачи го Синчето, хвърляйки му 

предизвикателни погледи. 

– Не се ласкай излишно – адвокатът пак се усмихна, без да 

променя нищо в стойката си. – Не съм тук заради теб. За задържането ти 

научих едва сега. Личният ти живот не ми е приоритет. 

– Вярваш ли, че съм убиец? 

– Вярвам, че ще направиш всичко възможно, за да привлечеш 

вниманието на баща си. 

– Не можеш да откъснеш очи от мен, а? – Теодор стисна с 

бицепсите си гръдните си мускули и се напрегна, за да изпъкнат през 

лъщящата му кожа. – Може би си гей? Отказа жените ми, отказа 

приятелството ми. Аз мога да съм нежен, ако поискаш. 

– Като те гледам до къде си готов да паднеш, надали си направил 

нещо значимо в живота си. И за какво ти е, след като си син на баща си? 

– Точно така. Аз съм син на хотелски магнат, не ти. Задникът ми е 

включен в инвентара, така че съм твой приоритет толкова, колкото всяка 

лампа и врата в комплекса. Аз си имам своите начини, ами ти? Методите 

ти също не заслужават медал… И все пак, любопитно ми е… Колко 

плати на онази курва да ти стане жена, за да скриеш от баща ми, че си 

гей? 

– Затова ли спря да ми пращаш кадъните си? – адвокатът се разсмя 

и жлъчната усмивка на Синчето се превърне в още гняв. – На мен ми 



беше приятно да виждам теб. Така ентусиазиран да ме привлечеш на 

своя страна. Ако призная, че съм гей, би ли обърнал резбата, за да си 

върнеш своето? Би ли стигнал отвъд собствения си морал? Аз мисля, че 

те е страх дори да те докосна. Омразата ти към мен е твърде силна, за да 

се принизиш чак до там. 

– Значи признаваш… 

– Не, не съм гей. А и да бях, не си мой тип, Райнов. 

– Ах, ти… 

– Виж – прекъсна го Николов и посочи отвъд стъклените врати, 

където запъхтяна тичаше майка му. Ана беше разперила ръце като 

тромав самолет пред полет и пикираше по градинката, опитвайки да 

стигне входа. Гледаше само в краката си, а очите й се затваряха, жадни 

за сън след дълго алкохолно опиянение. В мига, в който беше научила за 

задържането на сина си, тя бе изоставила депресията си на кея и беше 

дотичала да съобщи официално, че синият пикап е бил откраднат. 

Ана се помъчи да отвори очите си, зацапани с тъмни сенки и 

спирала. 

– Това е участъкът, нали? 

Засрамен, Теодор се обърна настрана и прикри лицето си, ала Ана 

разпозна плитките му дънки и отиде право при него. Обви жилестите си, 

дълги пръсти около него и го придърпа. 

– Маме, дай да видя да не са ти направили нещо, гръм да ги удари! 

– Престани, майко! – той се опита да се откъсне от унизителната й 

загриженост, ала тя не му позволи. 

– Поразеник! Знаеш ли как се притесних? Тичах до тук почти без 

да спирам. Имаш ли представа колко ужасно е движението по това 

време? Да чуеш само как прекарах два дни, без да разбера дори, че са ми 

свили колата. 

– Доста обезпокоителни новини, госпожо – намеси се адвокатът и 

се усмихна мило. Ана повдигна вежди и отметна назад червените си 



къдри. От край време беше хвърлила око на младоликия вдовец и не се 

свенеше да флиртува с него дори пред мъжа си. За нея мисълта да го 

притежава не беше изневяра или подтик към нея. Заможните жени 

трябваше да си позволят подобни удоволствия, за да не страдат от скука 

или ранна менопауза. 

– И ти си тук… Адвокат Николов, улучихте точния момент. Тъкмо 

днес си мислех за вас… – Ана започна да заваля думите, макар да 

даваше всички сили от себе си да се покаже трезва пред полицаите. – 

Мисля си за вас всеки ден. А вие – отвръщате ли ми със същото? 

– Драго ми е, госпожо, че заемам толкова важно място в мислите 

ви. Желаете ли да ви придружа до колата? 

– Придружи ме до вкъщи, а после ще видим. 

Синчето би дал на адвоката която и жена да пожелаеше. Само една 

не можеше да отстъпи – майка си. А фантазията как двамата споделят 

едно легло го вбесяваше. Раздразнен от пиянския флирт на Ана, той 

грубо се откъсна от ръцете й и излезе от полицията, следван от гардовете 

си. 

Майчинският трепет и щастие си отидоха с него и до Николов се 

появи напълно различен човек. Ана успя дори да изтрезнее донякъде, 

защото подхвана любимия си вдовец под ръка и допря треперещото си 

от абстиненцията тяло към него. Николов не помръдна и не продума. С 

нищо не показа погнусата си към тази дрогирана, безсрамна личност, от 

която не можеше да се отърве дори с цялата си власт на разположение. 

Той гледаше на нея като част от задълженията си към компанията и нито 

я отблъскваше, нито й даваше повод да се надява на повече. 

Ана не се питаше дали в него имаше чувства. Тя виждаше във 

всички мъже едни и същи ненастини зверове с едни и същи копнежи. 

Смяташе, че настоятелността може да премести планина и един ден той 

щеше да й падне на колене. Затова се държеше с него сякаш всичко това 

вече се беше случило. 



– Свободен ли си тази вечер? 

Ръката на Ана се плъзна под копчетата на сакото му, ала и така не 

успя да предизвика у него ответна реакция. Той стоеше като статуя, 

неподвижен и все така добродушно усмихнат, неспособен да се смути от 

приказките й, за разлика от Синчето. 

– За съжаление, още не съм свършил работата си тук. Една 

журналистка опитва да провали новия проект на мъжа ви и ще работя до 

късно, за да предотвратя това. 

– Един мъж не бива да остава задълго сам, Николов. Още си млад, 

енергичен. Хората вършат глупости, когато останат без любов и ласки. 

– Благодарен съм ви за загрижеността, госпожо. Не я заслужавам. 

– А какво заслужаваш? – палавите пръсти сграбчиха вратовръзката 

му и я дръпнаха рязко надолу. – Компанията на мъжа ми ли? Тя ще ти 

стигне ли да легнеш с мен? 

– Няма пазар, на който да предлагат нахапани ябълки. 

Николов свали стоманения си поглед и го закова в игривите, 

замъглени от алкохола очи на Ана. Тя трепна и студ пролази през 

нервите й. В този мъж нямаше нищо вулгарно и лъстиво. Той не се 

трогваше от разврата или добротата. За него изглеждаха едни и същи. 

„Ама че психопат“ – промъкна се изведнъж тази мисъл в главата 

на Ана и тя пусна адвоката отвратена. 

 

11. 

 

Мениджър Митев тъкмо беше забравил за недоразумението от 

предния ден, когато управителят на склада му се обади рано сутринта. 

Кръстан знаеше, че Ева нямаше да се справи с работата и я прати там, за 

да я накара сама да напусне. Не желаеше да си има пререкания с Теодор 

или с когото и да е още от неговата фамилия. Стигаше му, че търпи 

прищевките на всичките им роднини, та сега и братовчедите на 



хотелския управител щяха да пристигнат. С Ева той имаше право да 

върши всичко, но не и да я уволни. Това му беше казала Лиляна по 

телефона, след като той опита да я прехвърли на друг. 

Като видя, че няма лесно да се отърве от тоя ходещ проблем, 

мениджър Митев се затътри към склада. Отрано се беше препотил в 

полиестерния си костюм (пестеше пари за колежа на дъщеря си в 

Англия, макар да знаеше, че е отишла там да се предлага заради ранните 

си симптоми на нимфомания). 

– Макар да видях точно как се случи, не мога да повярвам на очите 

си – подхвана работникът още от вратата и Митев изморено въздъхна, 

досещайки се, че пак бе забравил сутрешната си доза кафе. Онзи посочи 

към високия таван на склада, където между висящите луминесцентни 

лампи се чернееше кръгло петно като след пожар. Ева седеше точно под 

него, положила кротко дланите си една върху друга. Главата й беше 

полуприведена, ала очите й живо следяха разговора между шефовете й. 

– Има ли стълба? Да пратя някого да почисти? – Митев прецени на 

око височината. Сред камериерките имаше предимно циганки и 

повечето бяха дребни и пъргави. Управителят на склада обаче се 

възпротиви. 

– Откъде да намеря толкова висока стълба? Казвам ви, че видях 

как се случи, но не мога да си го обясня – този път той сочеше към Ева. 

– Пострадали има ли? Сериозни ли са щетите? 

– Само един сешоар за вграждане.  

– Беше дефектен – не се сдържа Ева. – Аз просто правех онова, 

което ми казаха да правя, нищо повече. Когато го включих, стана това… 

петно. Винете фирмата производител, не мен. 

– Ама че си устата! – наежи се управителят и замахна с ръка във 

въздуха да я накара да млъкне. 

– В нашия хотел никога не ползваме думи като „не“, „не знам“ или 

„не мога“. 



– Но аз не съм ги казала – почна пак да се противи Ева. 

– А, а, а! – замахна с пръст Митев. – Като те бива толкова с 

оправданията, да те направим „лице по спорните въпроси“. От доста 

време търся човек на тази длъжност. Имаме клиенти в хотела с… по-

особени нужди – той си мислеше за братовчедите на хотелския 

управител. 

– Ще ме върнете ли в основната сграда? – Ева се обнадежди. 

– Да, да. В основната сграда във вилите, недоволните клиенти са 

из целия комплекс. На рецепционистките не им се занимава с тях, така 

че те стават твоя отговорност. Намерих ли ти работа? Намерих ти! 

Доволна ли си сега? 

– Да, доволна съм – кимна възторжено тя. – Нали няма да работя с 

хора? 

– Чу ли какво ти казвах досега, бе? – кресна внезапно Митев, 

застигнат от остър кофеинов глад. – Нищо, нищо – почна сам да се 

утешава той. – Ще те дам на Женя, тя да се оправя с теб. 

Главната рецепционистка, или както галено я наричаха колегите й 

– Жени, а остатъка от персонала – Хамавата, беше същата тази „стара“ 

любов, която Синчето криеше. Тя беше доста по-възрастна от него, 

гонеше четиридесетака и напоследък постоянно се намираше в 

състояния на дълбока или повърхностна истерия. Всичките си любови, 

още от 15-годишна, когато за пръв път бе застанала зад рецепция, тя бе 

имала лятото. Ала маниакалната й привързаност към гаджетата й, 

настоятелността да знае къде са, какво и с кого го правят във всеки един 

момент я оставиха стара, пощуряла мома с тесен задник, който още 

влизаше в униформите най-малък размер. Женя не страдаше особено от 

липсата на семейство и най-вече на деца. Изгаряше от новата си мания, 

която продължи необичайно дълго в сравнение с останалите. По 

необясними причини, Синчето така и не я разкара. Колкото и пъти да я 

отблъскваше, между май и септември, от октомври до април й сваляше 



пломбите на всяка маса, бюро или креват, където се намереха. Теодор не 

отдаваше никакво значение на тази и без друго лишена от смисъл 

връзка. Той страдаше от Едипов комплекс и предпочиташе жени, близки 

до възрастта на майка му. Дори Лиляна, която 80% от времето си 

размяташе гърди пред него по бански, а понякога и гола, не бе 

удостоявана с подобна чест. Тя поне имаше по-голям избор сред 

гардовете, на които се падаше шеф и които търсеха кратки и 

неангажиращи връзки. 

Мениджър Митев запозна Ева с Жени, пропускайки да спомене, че 

самата рецепционистка бе настоявала да прехвърли и новото 

попълнение при нея, в хотела. Още първия ден Жени си беше поставила 

за цел да разбере що за отношения имаха Ева и Синчето, бяха ли 

сериозни и това изпитание ли беше за връзката й с Теодор. Ева не 

разбираше въпросите й, даже когато по-късно научи, че я наричаха 

Хамавата, тъй като „курва“ беше съвсем не християнски за набожните 

камериерки. 

– Всички от персонала живеят в хотела. От днес ти ще работиш с 

тях – занарежда Жени, като видя, че нищо не можа да изкопчи от 

момичето. – Камериерките са разделени на три смени – 50 до обяд и 80 

до вечерта. След това има 20 за спешни случаи и извънредна работа. 

Грижат се за 100 вили и 200 стаи. Всичко е разделено на сектори и 

графици, сама ще ги научиш. Останалата част от персонала са 

рецепционистките, по три на ден, плюс мен, общо сме десет. Също така 

портиерите, домакинката, техникът, механикът, градинарите – общо 

взето, всички, които се грижат за поддръжката. Отделно е персоналът от 

трите ресторанта – готвачи, миячи, сервитьори; баровете, басейните – 

нашите спасители; имаме медицински екипи за двата плажа. Спа 

центърът, салонът за красота, дори охраната. Всички живеят в 

подземната част на основната сграда. Под първия етаж има още три, 



разделени на женски и мъжки отделения. Има и двойки сред персонала – 

поведение, което не одобрявам, но слуша ли ме някой? 

Женя се огледа, когато стигнаха края на алеята и се озоваха пред 

входа на хотела. Надписът сияеше в златисто и отражението му играеше 

по мезонетите на близките вили. 

– Счетоводството знаеш къде е. Нямаш работа там. Само аз мога 

да влизам. Ако имаш въпроси, идваш при мен. Оставяш мениджъра 

намира. Той си има достатъчно работа. А за управителя дори не си 

помисляй. Те са трима, де, но Захари е старши и отговаря за целия 

комплекс. Тук клиентите се смятат за толкова важни, че с повод и без 

повод искат да разговарят с него. Сама разбираш, че му е физически 

невъзможно да го направи, така че твоята работа ще е да баламосваш 

хората с каквото е възможно, за да не го безпокоят. Единствено ако 

ситуацията го налага, ще се свържеш с мен, за да му се обадя. 

Жени беше права, когато каза после, че Захари е твърде зает да 

доставя комфорт, но не уточни, че го доставяше единствено на себе си. 

Той приемаше работата си в „Sophia Queen Palace” като ваканция и за 

тези пет години от отварянето му не беше вършил нищо по-сериозно от 

подписването на документи. Останалите двама управители вършеха 

неговата работа, разполагаше и с две секретарки, а очите му не се 

виждаха. Затова всички мислеха, че той постоянно е някъде по работа, 

докато всъщност киснеше в басейна на последния етаж, без да отговаря 

на обажданията на жена си. 

– Това е всичко, което трябва да знаеш засега. Имаш ли някакви 

въпроси? – завърши обиколката си Жени и те пак се озоваха пред 

величествения вход. Главната рецепционистка не изпитваше никакво 

желание да кани Ева вътре. 

– Да, имам – кимна Ева и преглътна тежко. – Казахте, че ще работя 

с персонала… Сред тях случайно има ли такива с високо кръвно, 

сърдечни заболявания или разрешително за оръжие? 



Женя се замисли и намръщи. 

– Не, доколкото ми е известно. 

– И още нещо… Видях, че има четири основни алеи между вилите. 

Можете да поставите по един спешен екип на всяка. Също и 

пожарогасители по ъглите. Хубаво ще е да проверите кои от гостите на 

хотела са доктори, но не докторанти, защото ще стане неловко… 

– Да… – кисело отвърна рецепционистката и скръсти ръце. „Тая се 

изживява като консултант по безопасността.“ После изведнъж й хрумна, 

че това можеше да е скрито изпитание, което й пращаше Синчето. – Ще 

видя какво мога да направя по тези въпроси. 

На втория подземен етаж се намираше столовата. Архитектът не 

искаше гостите на хотела да ядат на една маса, дори в една сграда с 

персонала, така че той беше позиционирал всички стаи и помещения, 

ползващи се от тях, единствено на тези три етажа, превръщайки ги в 

малък, скрит от другите град; а хората вътре – общество, разделено по 

класи. За клиентите те всички бяха еднакви, но помежду им съвсем не 

беше така. 

На върха на хранителната верига, както се предполагаше, бяха 

управителите, мениджърите, адвокатите и счетоводната фирма. Веднага 

след тях се нареждаха рецепционистите. И докато първите разполагаха 

със собствени домове или апартаменти из комплекса, то преводачите и 

гидовете бяха заели целия първи подземен етаж, който беше обзаведен 

почти толкова луксозно, колкото и партера. Спяха в единични стаи, 

всяка с лична баня. Прозорците им бяха малки, но поне през тях 

проникваше слънчева светлина. 

Заради столовата, вторият етаж имаше най-малко стаи но със 

сравнително по-висок таван и там се бяха настанили майсторите, 

градинарите и спасителите. Този етаж беше изцяло мъжки, а третият – 

женски. Долу бяха всички камериерки, чистачки, миячки от 

ресторантите и баровете. Спяха по две на легло, понякога и на пода. 



Перяха и ядяха там, когато столовата затвореше. На практика живееха 

на онова място за близо четири месеца, много по-зле, отколкото в 

собствените си домове. 

Ева се запозна с част от тях, когато Женя я заведе и остави да 

стърчи насред масите в столовата. В спарения от супа и яхния въздух, с 

лек мирис на стара, гореща съдомиялна, потропваха лъжици с метални 

купички и чинийки, съпроводени от шумно, досадно и нагло бърборене. 

Рецепционистките се бяха събрали на две маси в единия край, а 

камериерките представляваха основната част от хората тук. Караха 

всички други да бледнеят, привличаха вниманието към себе си с 

безподобните си крясъци и цветисти псувни. До една бяха циганки – 

братовчедки и роднини, познаваха се, но това не им пречеше да се 

мразят и навикват. Многото работа ги изнервяше, а те не разполагаха с 

други забавления. 

Като не знаеше какво да прави, Ева привлече вниманието на 

всички. 

– Здравейте! Казвам се Ева Харизанова. Назначиха ме като 

отговорник по… по… Беше много дълго, но ако ви се случи някой 

клиент да недоволства, пратете го при мен. Зная около 30 начина как да 

скрия труп от властите. 

Тя наистина знаеше, но само 8. Сметна, че шегата й ще разчупи 

леда, ала нито представянето й, нито хуморът й успяха да нарушат 

обедния концерт от ударни инструменти и женски фалцов хор. Те обаче 

я бяха чули, жадни да разберат кое е свежото парче месо, което се 

мяркаше из алеите. Без да знаят към коя каста да я сложат, първите 

часове всички я избягваха и само я оглеждаха. Късният следобед една от 

по-възрастните камериерки реши да й възложи случай с двойка чехи. 

– Но аз не говоря езика им. Как да разбера какво искат? – Ева взе 

случая твърде навътре, все пак й беше първият. 



– И аз не говоря, ма! Нали каза, кат‘ има проблем, при тебе да 

‘одим. 

– Да, но аз не говоря чешки. Как изобщо са ги настанили? 

– Ми там на ресепци‘та. Има е‘но момче, то по цески говори. 

– Кажете на него, тогава. 

– Ама и той е такъв, кат‘ тях. Бугарски не говори той. Никой от тях 

не говори. Има немец един, рускин, французкин, сякви. Носовете си 

вирят те. 

– А как разбирате какво искат гостите, след като не можете да 

разговаряте с рецепционистите? 

Камериерката показа на Ева някакви картончета с картинки на 

някакво безполово човече, което се храни, облича, къпе или чисти. Тези 

картончета заместваха цял един език и правеха разделението между 

персонала още по-голямо. 

Привечер Ева получи още едно повикване от спасителя при 

детския басейн. Там нямаше възрастни и той се паникьоса, когато едно 

хлапе на около шест влязло в дълбоката част на басейна, започнало да 

вика, а после изплувало на повърхността с гърба нагоре. Ева отиде при 

басейна на бегом и видя момчето, заобиколено от голямо синьо петно. 

Останалите деца бяха излезли и стояха на ръба в очакване на 

развръзката. В очите им се четеше тревога и ужас. Ева се завъртя 

наоколо, а после трескаво огледа мускулите на не по-малко уплашения 

спасител. Той беше 19-20 годишен, може би на нейната възраст, с остра 

брадичка и светли очи. 

– За какво ме извика? – кресна му тя и той започна да тъпче нервно 

на място. – Иди да го спасиш! Нали си спасител! 

– Да, но не съм подписвал да плувам в басейн с урина. Това 

синьото там е урина. Напикал се е! Каква гадост! 

– Ще го оставиш да умре, защото се е напишкал? 

– Да ида ли за пръчка? Ще взема и ръкавици. 



– Вземи направо чувал, безполезна грамадо! 

Ева се събу и скочи веднага, при което спасителят се изплези от 

погнуса и се отдръпна от басейна да не би да го изпръска. И друг път 

Ева беше попадала на удавници, а този беше доста лекичък, така че 

бързо го извади, положи го на плочките и му направи изкуствено 

дишане. Щом момчето повърна, тя го обърна настрана да довърши и го 

потупа по гърба. 

От там насетне славата на Ева плъзна из хотела, дори сред 

клиентите, и всички започнаха да я търсят, дори за най-дребния 

проблем. 

 

12. 

 

Ева не спеше в хотела. 

Нямаше и място. Без друго трябваше всеки ден да ходи до 

горичката, за да оставя храна и провизии в кошницата. Задачите й 

нямаха край и когато оставеше храната, вече беше толкова изморена да 

върви пеша тези четири километра, че лягаше в някоя ливада като 

селските моми преди двеста години и се събуждаше покрита с роса или 

комари. 

Това и освежителните разходки по брега рано сутрин й дадоха 

време да размисли как да реши проблема с адвоката. Всяка крачка, 

заради която не можеше да се качи при него, я връщаше десет назад. И 

след като тя не можеше да се качи при него, реши да го накара сам да 

слезе, като измисли някакъв правен въпрос, който да реши. 

Опита да сподели плана си със Синчето на обичайната им 

оперативка, ала Лиляна й каза, че той не се чувствал добре и си легнал 

по-рано. Как би се чувствал изобщо след унижението, спретнато му от 

Николов? Беше бесен и на майка си, затова я избягваше, пък и тя пак 

изчезна някъде с още една от колите му. 



Докато той се бореше безуспешно с новата си депресия, то Ева се 

оправяше с новите си фенове, сред които се оказа и мениджър Митев. 

Камериерките, видели че някой се връзва на номерата им, започнаха да 

злоупотребяват с добротата на Ева и да й се оплакват за всичко. Имаше 

задачи, които не искаха да вършат; стаи, в които отказваха да влизат или 

клиенти, на които им беше противно да чистят. „По-мръсни от цигани 

са, бе! Т‘ва е то! Българите се оциганиха, а циганите станаха по-чисти от 

тях, бе!“ 

Едната от жените обаче беше самороден театрален талант. Беше 

що-годе млада, с две деца у дома, голяма скандалджийка. Обиждаше се 

за всичко, хвърляше и мяташе метли и чупеше легени, след което 

драматично напускаше работа. На следния ден идваше тиха и спокойна, 

изпушваше си цигарата с останалите, а после се хващаше на работа, 

сякаш нищо не е било. Счупеното плащаше Ева от въображаемата си 

заплата. 

Имаше и камериерки, които наистина напуснаха. Доста бяха 

минали през комплекса – циганките от града и близките села нямаха 

особено добро мнение за Хамавата, така че мениджърът трябваше да 

пътува навътре в страната да търси необходимата бройка. Тази година 

той стигна толкова далеч, че докара петнайсет циганки, говорещи 

македонски. Една от тях неспирно приказваше по телефона, не 

подхващаше работа и при всеки опит на Ева да я вразуми, онази й 

викаше, че тя не им е шеф. 

„Чудно – рече си Ева разтреперана и изморена. – Явно има пост, 

по-нисък от този на чистачка.“ 

Ева започна да се отчайва. Продължаваше да търси този правен 

въпрос, разпитваше и персонала, но повечето бяха неуки и не схващаха 

намеците й. А и да разбираха, беше непосилно за тях да й помогнат. 

 



Както се очакваше от роднините на Захари, още с идването си в 

комплекса, те напълно обезобразиха стаята си. Пристигнаха късно 

вечерта, напиха се, започнаха да трошат, напиха се повторно и 

изпълзяха от стаята си към четири следобед да идат на плаж. На 

тръгване минаха през рецепцията и с цялата си наглост и сподавен смях 

заявиха, че в стаята им било мръсно, нямало кърпи и питаха що за 

персонал работел там. Камериерките в района на третия етаж отказаха 

да влязат вътре и извикаха Ева за свидетел. 

Вярно, откакто си беше спечелила славата на богиня на хаоса, Ева 

беше виждала твърде много разрушения, но не и такива, които бяха 

направени умишлено. В стаята цареше пълен безпорядък. Диваните и 

леглата бяха разпрани и обърнати с краката нагоре, вратичките в 

кухненския бокс и тези на минибара бяха счупени или изкъртени. 

Микровълната беше взривена, телевизорът висеше счупен на кабела си 

от балкона, а масичките бяха наредени една върху друга. Тях бяха 

използвали да стигнат до лампионите, за да се хващат и люлеят на тях. С 

някакво парче дърво пък бяха откъснали мокета от болтовете в земята и 

дори бяха започнали да чегъртат плочата с две лъжици, представяйки 

домашната версия на „Бягство от затвора“. 

Банята приличаше на кланица. Едно от момичетата си беше 

разбило носа, ала изглеждаше така, сякаш бяха заколили някого вътре. 

Кръв имаше по огледалата, мивките, ваната, плочките и в съседната 

стая. Камериерките се прекръстиха, представяйки си най-лошото, и 

оставиха Ева да разгледа останалата част от апартамента. 

– Какво има да му чистиш? Да го изгорим! На мебелите са пикали, 

отгоре! Навсякъде е кочина – говореха те, подпирайки се на количките 

си. Там държаха метлите, стирките, кошчетата и резервните хавлии и 

сапуни. 

– Не можем да оставим стаята така. Ще изкараме всичко и ще 

почистим. Ще викна майсторите. 



– А, на нас за хамалска работа не ни плащат! 

– Аз ще ги изкарам, но вие трябва да почистите. 

– Никога няма да успеем до вечерта, момиче. Сложи ги в друга 

стая. Така правят ресепсионистите. С пръст не могат да ги пипнат. Като 

дойдат тия ненормалните и по две седмици успяват да потрошат 

половината хотел. А шефът, той нищо, та нищо! Мълчи и се хили! А 

после кой ще чисти? Те, ние трябва на собственика да кажем, че като 

разбере какви ги върши тоя Захари и ще му бие шута. 

– Къде ще се занимавате и вие! Ще кажа да ги преместят, после ще 

ги мисля. Има ли нови мебели в склада? 

Голяма част от пренасянето на мебелите свърши Ева. Онези от 

склада само стовариха новите в коридора и се изнизаха по живо, по 

здраво. Счупените Ева събра в две колички за чаршафи, сама ги избута 

до контейнерите и ги изпразни. Майсторът и техникът закрепиха 

положението, колкото можаха – оправиха мокета и подмениха 

лампионите, но кухненския бокс „отстъпиха“ на Ева. Тя пъшкаше и 

превиваше гръб, намествайки частите. После се захвана да чисти и 

подрежда. Остана още малко работа, но тя беше капнала, а ръцете й се 

разраниха от ръбестите легла и шкафчетата. 

Като свърши, Ева слезе в камериерския офис да потърси аптечка, 

когато срещна старата Юлка. Тя беше най-възрастната камериерка и 

никой не знаеше кой и защо я държеше още на работа. Тя едва влачеше 

количката си и флегматично оправяше по две стаи на ден, три – ако „дал 

Господ!“. По това време баба Юлка зареждаше количките на по-младите 

си колежки, докато те пушеха и клюкарстваха отзад. Когато видя Ева 

цялата плувнала в пот и кръв, старата циганка пусна кърпите и се 

завтече да й помогне. 

– Въх, баби, какви си ги свършила? Дай да видя! 

– Нищо, нищо. Ще се превържа – Ева опита да изтръгне ръцете си 

от загрубелите й, втвърдени длани, но баба Юлка я дръпна нататък. 



– Не може така, ще се убиеш бе, жена! Ела с мене! 

Ева последва баба Юлка надолу по етажите, докато стигнаха 

камериерското общежитие. Ева за пръв път слизаше тук. Стори й се, че 

пропада в различен свят – по стените бяха закачени или провесени 

мокри дрехи, тук-таме имаше завеси, чергички на опънато въже. Подът 

беше застлан с килими. Отвсякъде надничаха любопитни очи на млади 

жени – някои по къси дрехи, други с кърпи, току-що излезли от баня. 

Цяло женско царство. Във въздуха се носеше остра, кислеява миризма 

на пот и лютив сапун. Ева задържа дъха си, докато баба Юлка отключи 

ниска вратичка в края на коридора. Това беше нейната стая. 

Ева се препъна на стъпалата, но като влезе, оказа се, че стаята 

съвсем не беше малка. Тук се намираше старото котелно, а в свободната 

част имаше сложено широко легло, два телевизора, бяла масичка и 

хладилник. По стените висяха снимки, черно-бели портрети на 

семейството на баба Юлка. Само тези на внуците й бяха цветни. Като 

цяло, домът й беше чист и подреден. Дрехите й бяха скромни, подредени 

с войнишка прилежност в горните два шкафа. В другите два имаше две 

чинии и два комплекта прибори. Баба Юлка нарочно държеше всичко по 

две, защото се надяваше да й дойдат гости. 

Но никой от близките й не идваше. 

Някои мислеха, че е мъртва и дори не се обаждаха, а тя живееше и 

работеше само заради тях, да пести пари за нова къща за младоженците, 

дрехи за децата и образование за по-големите. Мечтите й бяха много, но 

вече беше толкова стара, че я досрамяваше да говори за тях. 

– Седни, седни – баба Юлка дръпна едно дървено столче с плетено 

на една кука каре и се спусна да търси с какво да промие раната. 

Неохотно, Ева послуша възрастната камериерка и подпря 

кървящата си ръка на масичката. 



– Гледам те от известно време… – баба Юлка подаде на Ева памук 

с риванол и приготви широка марля. – Ти какво правиш тук? Всичко, 

май. 

– Може и така да се каже. 

– А не бива така, мила. Не бива ти мъжката работа да вършиш. Ти 

не си за хамалин родена. Трябва зад бюро да седиш с химикал в ръка. Ти 

мене слушай! Аз знайеш ли колко години съм чистачка? Цял живот, 

друго не знам. И аз ти казвам, толкова хора съм видяла – ту добри, ту 

лоши, ту чисти, ту мръсни. Познавам ги отдалеч. Ти защо така правиш? 

– Просто така се случи. Но скоро всичко ще свърши – Ева завърза 

възела на марлята и опипа превръзката си. От умора едва усещаше 

ръцете си. 

– А не бива! Защо казваш „да“, като отговорът е „не“? 

– Сложно е за обяснение. 

– Първо казваш „просто“, после пък „сложно“. Виж се! Млада си, 

хубава си, върви да си търсиш късмета. Тука тия кръвопийци ще те 

свършат. Не е място за младо момиче този хотел. Сега е добре, ами като 

дойдат руснаците, остави се! Те за такива като теб езиците им до пода. 

Като са собственици, да не са господари, я? 

– Надали ще се задържа толкова време, Юлке. 

Ева се замисли за адвоката, също като Синчето, малко след като се 

събуди от поредния си кошмар в новата сауна. Кисел и крив, той поиска 

от Лиляна копията, които му беше обещала. Всичките бяха с похвали. 

– Какво прави тази кучка? – кресна той и ги разпиля из стаята си. – 

Очаквах да видя земетресения, фойерверки и как всичко лумва в 

пламъци, а не как помага на хотела да не се разпадне. Аз тоя персонал 

лично съм го събирал. Ненормалници до един. Какво си мисли тя? 

– Кой знае? – отнесено подхвърли Лиляна, докато събираше 

листите. 

– На нейна страна ли си? 



– Кой знае… 

Синчето се завъртя бавно в кръг, прокарвайки пръсти през 

мокрите си от кошмари коси. 

– Дай ми телефона – нареди той. – Да видим как ще се справи с 

това. 

 

13. 

 

Откакто Ева стъпи за пръв път в дома на баба Юлка, старата 

циганка й помагаше за всичко. Хранеше я и й даваше съвети. Помогна й 

да проговори на сложния език на камериерките и да ги усмири с твърда 

и спокойна ръка, както само Юлка успяваше. Тя научи Ева как да оцелее 

в хотела, на кои да отговаря и пред кои да мълчи. Разказа й всичко за 

редовните клиенти, за навиците им; за онези, които се държаха човешки 

и с разбиране и останалите гадове, след чието заминаване наставаше 

едва ли не празник. Ева учеше бързо и прилежно, стараеше се да угоди 

на всички, но изпитваше срам и страх. Срам, задето не можеше да е 

искрена с бабата и страх да не би по случайност да я сполети беда, 

затова не се застояваше дълго в стаята й и отказваше да спи при нея. 

Циганката не разбираше защо Ева продължаваше да й няма доверие, ала 

мълчаливо преглъщаше горчивината си, свикнала хората да я съдят по 

цвета на кожата й. 

Колкото и да се увличаше в хотелската работа, Ева не забрави за 

какво беше дошла. Тя опитваше да открие някакъв начин да пресече 

пътя си с този на адвоката. Причакваше го пред офиса или оставаше до 

късно да следи дали ще излезе, ала всеки път той идваше преди нея и си 

тръгваше много след като тя изгубеше търпение. Ева помисли, че 

адвокатът спеше вътре. Работохолизмът му дразнеше и счетоводителите, 

но тъй като той не го натрапваше на никого, те бяха свикнали с 

постоянното му присъствие. В много отношения Николов им беше като 



шеф, но тъй като стоеше предимно на втория етаж и пращаше човек, ако 

му дотрябваше нещо, те бяха благодарни поне за тази малка свобода. 

Ева бе успяла на третата седмица да зърне за кратко гърба и 

профила му. Беше изнудила Хамавата Женя да й посочи кой точно бе 

офисът на адвоката и да открие чистачката, която отговаряше за него, 

ала нито едната, нито другата успяха да я срещнат с него. Този човек 

беше повече от недостъпен. Ето защо Ева реши отново да се върне към 

наглед безсмисления си план да го измъкне от бърлогата му, ползвайки 

„юридически“, както го нарече, проблем. Тя обаче нищо не разбираше 

от закони, не беше чела и една правна книга и нямаше идея по какъв 

друг начин да си уреди рандеву с него. 

Веднъж главната рецепционистка се изпусна, че някой пак щял да 

съди хотела и затова я викнали като свидетел в полицията. Докато тя се 

оплакваше на младите си колежки и портиерите, то Ева измисли как да 

си набави желаното. Ставаше преди всички, но вместо да дебне край 

офиса, тя причакваше пощаджията на северната порта. Той идваше до 

комплекса на колело. Беше момче, още стажант, но състарено от 

изтощителния физически труд. Във времето, когато обикновено идваше, 

на пътя падаше непрогледна мъгла, а той се появяваше изпод фустите й 

като отегчен от вечността фантом. 

Ева го посрещна още на пътя, за да не я види някой от охраната. 

Размаха баджа си и му взе почти насила писмата. Така тя направи 

няколко сутрини подред, докато попадна на жалбата от общината. 

Щастлива от попадението, Ева грабна плика, пренебрегна задълженията 

си и отиде право в общежитието да го разлепи на пара. Писмото 

изглеждаше изрядно – с печат, подпис и два абзаца цитирани членове и 

алинеи. От това по-юредически нямаше накъде. Като му се порадва, Ева 

го пъхна под дрехите си и хубаво го отърка в голия си корема, като че 

носеше детето на раздора. После се излегна на нечие свободно легло и 

доволно продължи да милва писмото като същинска родилка. Искаше 



лошият й късмет да попие във влакната на хартията толкова добре, че 

дори през плика онзи адвокат да почне да пищи. 

Докато тя си представяше със задоволство скорошния успех, часът 

мина неусетно и Ева залепи наново плика, пристъпвайки към втората 

част от своя план. Тя стана на крака, размаха ръце и се затича енергично 

на място, докато не се задъха и почервеня. После грабна първия 

изпречил й се телефон и позвъни на вътрешен 305 (счетоводството) да 

търси специално адвоката. Запъхтяна, отчаяна и с относителни фрази, 

Ева увери секретарката от другата страна на линията, че някой си 

костюмар й казал спешно и лично да отнесе жалба на адвокат Николов, 

как крещял, как тръшнал вратата на скъпия си мерцедес и други такива 

подробности и впечатления, които беше събирала от клиентите на 

хотела. Живите картини на гняв стреснаха дори секретарката и тя обеща 

веднага да докладва случая. 

Ева даде всичко от себе си да изглежда възможно най-достоверно. 

Беше така щастлива от бързия развой, че усмивката й непрестанно се 

прокрадваше по лицето й и тя щипеше жестоко бузите си в 

невъзможността си да се спре. 

Въпреки усилията й обаче, вместо адвокат Николов, дойде 

неговият заместник. Ева извади снимката, дадена й от Синчето, колкото 

да се убеди, че очите не я лъжеха. Учуди се, когато забеляза, че този 

адвокат беше поне 20 години по-стар, а и подчинен? Радостта се стопи в 

гърдите й и тя въздъхна болезнено. 

– Вие ли сте г-жа Харизанова? – промълви той, когато излезе от 

офиса и двамата се озоваха в страничната алея. – Разбрах, че имате нещо 

за мен. 

Ръката на Ева бавно се вдигна с плика. Адвокатът взе и прочете 

името на подателя, когато в миг Ева се сети какво беше правила с 

хартията и посегна да върне опасната вещ, но онзи разпечата плика и 

докосна вътрешността. Пръстите на Ева се свиха в юмруци и тя ги допря 



към устата си, разтворила широко очи в очакване. Адвокатът благодари, 

без да я погледне, и се зачете. Врътна се на пръсти и тръгна по широките 

стълби, когато се хлъзна без никаква причина и се пльосна със страшна 

сила в мрамора. Не бе успял дори ръцете си да разпери, за да предпази 

лицето си, заради което пострада първо носът му. 

Острата и внезапна болка парализира за кратко помощника. Той 

простена, опита се да стане, когато изпод него се образува голяма локва 

кръв. Той застана на колене, докосвайки внимателно счупения си нос. В 

дясната му ръка писмото се беше смачкало и зацапало, но помощникът 

вече беше забравил за него. 

От офиса изскочи една секретарка да му помогне. Тя го подхвана 

под мишница да се изправи, гледайки с ужас кръвта по стълбите. 

Незнайно защо, тя сграбчи писмото, по-скоро да се отърве от него. Ева 

се размаха, за да я накара да го пусне, когато над главата й прелетя 

случаен гларус и се хвърли връз секретарката. Тя запищя и пусна 

адвоката, който падна по стълбите и нарани сериозно гърба си. 

Секретарката изпищя, когато птицата се оплете в косата й. В суматохата 

и някъде между хапането и дращенето, Ева се промъкна и взе 

проклетото писмо, отдалечавайки се полуприведена и на прибежки. 

Напълно отчаяна, Ева отиде при пушачите зад склада да изгори 

писмото и да засипе пепелта със сол. Не беше суеверна и все още не 

вярваше в лошия късмет, за да не го окачестви по погрешка и да го 

направи неконтролируем, но малко уважение в тази ситуация нямаше да 

е излишно. Хамавата Женя я откри, преди да беше измъдрила друг план. 

От три години главната рецепционистка се справяше с 

проблемните братовчеди на управителя, въпреки че за това време тя не 

беше постигнала нищо съществено. Още от първата си среща с тях 

искаше да намери заместник за това свое задължение и като че ли Ева се 

вписваше в този профил. Свари я в подходящо настроение – тя беше 

готова да раздаде заслужено правосъдие. 



Откакто Ева видя кочината на братовчедите, беше започнала да 

мисли и подходящото наказание. Но тъй като смяташе, че ще си тръгне 

всеки момент от хотела, не се решаваше на нищо сериозно. Когато Женя 

се появи да й каже за поредното изпълнение на знаменитата четворка, 

Ева реално нямаше друга работа и реши да се справи поне с тях. Не 

можеше да оцени труда си на 300 бона, нито братовчедите, ала от край 

време усещаше, че губи форма, затова последва Хамавата и я изслуша. 

За трета седмица трета стая бе напълно обезобразена. Този път 

камериерките не бързаха да влизат. За тях стаята беше потънала в 

забвение за вечни времена. На рецепция дори им слагаха специален 

знак, за да не настанят по погрешка хора там. 

Ева не се застоя. Само огледа хола и се върна обратно на партера. 

В дъното имаше малко барче, където клиентите изчакваха, ако стаята им 

още не беше готова. Там имаше барман на около 28, брадясал, 

полузаспал. И полиращ за кой ли път новия комплект чаши. Той 

правеше това в случай, че някой от шефовете му минеше наблизо, та да 

отчита такава дейност в иначе скучния си ден. Ева го познаваше само по 

име, но това не й пречеше да фамилиарничи и нарежда. Постът й на 

отговорник и баба Юлка й бяха дали самочувствието за това. 

– Изкарай най-добрия си алкохол – започна отдалече тя и го 

стресна като в просъница. – Чувал си за хайманите на управителя, нали? 

Да. Точно те. Като се върнат от плаж, ще ги пратя право при теб. Искам 

така да ги напиеш, че да не могат да изрекат и сричка, разбираш ли? Ще 

започнеш с коктейли и ако откажат, предложи най-скъпото от менюто. 

Казваш, „подарък от хотела“. Безплатно няма да подминат. 

– А кой ще плаща безплатното? – сети се да пита барманът. 

– Те, разбира се. Но още не го знаят. Затова ми направи знак, като 

трупясат. Аз ще бъда ей там. 



Ева се върна на рецепцията, където трите момичета и Женя 

извиваха любопитно вратове подир влизащите и излизащите. Ева 

потропа с пръсти по плота. 

– Няма да сменяте стаята – рече тя, а онези я изгледаха 

едновременно – смаяни, като че очакваха да завърши тази мисъл с шега. 

– Кажете на майстора да извади всичко, което може да се ползва и 

оставете стаята точно така, както си е. Трябва ми само отвертка и от 

резервните цифри за вратите. Искам да видя сметките от последните три 

години. 

– Какъв е смисълът? Нито те, нито управителят са плащали и 

стотинка – рече рецепционистката, която беше най-близо, поглеждайки 

шефката си иззад рамо. Женя повдигна важно вежди и изкриви устата си 

надолу, усещайки намека. 

– Имате ли сметката на управителя? 

– Да, но той няма да плати. 

– А на жена му? Тя сигурно идва понякога. 

– Нека проверя… Да, имаме я. 

– Добре. Изкарайте фактури за всички години и за последните 

седмици до края на престоя им. Вземете плик, вържете го с панделка и 

го пратете от името на управителя до жена му. 

– Но това не е редно – зашепна още по-тихо момичето, а Ева я 

имитира. 

– Именно. Когато нещо се клати, не събаряш покрива, а основите, 

нали? 

– Ще ядосаш шефовете, Ева! 

– Аз затова съм тук. 

Доволна от внесения безпорядък, Ева отиде на вратата да чака 

специалните си гости да се върнат от плажа. Първоначално 

рецепционистката не искаше да послуша Ева, ала Женя настоя. Тя не 



вярваше, че ще се получи каквото и да е. Просто искаше да види гнева 

на Синчето. 

Откакто Захари се сдоби с поста на главен управител на “Sophia 

Queen Palace”, щурите му братовчеди и семействата им до един 

осъмнаха със самочувствието на вип-клиенти. Прозвище, което важеше 

само в пределите на комплекса. Което беше и причината да упражняват 

тези си права, където сметнат за добре. Ако у дома чистеха дори 

отпечатъците на гостите си по дръжките на вратите, то тук да изкъртят 

бидето, за да проверят големината на тръбите, беше в реда на нещата. Те 

вече не се държаха като клиенти, нито като собственици, а като 

имитатори на Ева (ако изобщо знаеха за съществуването й). 

Всичко стана точно така, както Ева го беше предвидила. Дори 

плати на бармана с дебитната карта на единия от братовчедите, защото 

си беше написал кода на листче и го беше пъхнал на същото място. 

Когато вече бяха достатъчно пияни, двамата портиери, самият барман, 

Ева и една рецепционистка качиха братовчедите и ги оставиха да 

мислят, че вече са видели сметката и на този апартамент. 

– Така ще правите всеки ден до края на престоя им – рече Ева на 

преуморените си помощници, веднага щом се върнаха на партера. – А 

тази стая ще си е тяхната стая. Заслужиха си я. Само не ги пускайте 

вътре трезвени. 

Портиерите се разсмяха гръмко, а после и всички останали. Рядко 

с отдаваше на хотелски персонал да получи възмездие… И както се 

случваше обикновено в прекомерно големите комплекси, радостта им 

беше бързо попарена от виковете на бесен клиент. 

Ева трепна. 

Тя помисли, че са я разкрили и притича да види кой беше човекът, 

който истерично раздираше гърлото си. Ехото се удряше в хотела и 

отекваше през алеите между вилите. Не го намериха веднага, но 

барманът, който придружи Ева, я увери, че това съвсем не беше 



управителят, а някакъв голям акционер, един от бившите собственици на 

хотела, който идвал да почива безплатно. 

– Той така си вика – продължи барманът. – По-добре се правй, че 

не го чуваш. Ако тръгнеш да му отговаряш, лошо… Той песът си лае, 

нали знаеш? 

– Не мога да видя – Ева се надигна на пръсти. Около акционера се 

бяха събрали хора, бездушни зяпачи, чиито усти бяха полуоткрехнати и 

попиваха всяка дума и спазъм по лицето на опиянилия се от гняв мъж. 

Тези същите очи гледаха и към нещо друго. – Там долу има някого. 

Ева се наведе и барманът клекна също. 

– Това е Юлка! – възкликна той. 

Старата циганка не бе изкарала късмет. 

И друг път клиенти се бяха оплаквали от забавните й реакции, 

глухотата и непремерените й думи. Тя често забравяше да сложи хавлия 

или сапун, не чистеше добре и понякога задаваше едни и същи въпроси 

на хора, които идваха с идеята, че макар да са дошли за два дни, те 

трябва да са като в анимация на „Дисни“, а баба Юлка никак не се 

вписваше в райската обстановка. 

Както преди, така и днес, тя не видя добре температурата на 

ютията, с която гладеше, и изгори панталона на скандалния собственик. 

Кафявото петно беше от вътрешната страна и вероятно никой нямаше да 

разбере, ала тъй като самият собственик от години страдаше от гузна 

съвест, беше готов да докаже на целия свят, че в неговия гардероб 

кирливи ризи няма. 

Когато Ева си проби път през тълпата, баба Юлка седеше на 

земята, обърнала коленете си на една страна, все едно бе паднала. С 

едната си ръка се придържаше, а другата бе изнесла пред лицето си, 

сякаш да се предпази от гневната върлина, която сипеше помия отгоре й. 

– Как е възможно да сложат малодушна крава като тебе 

камериерка да бъде? Явно стандартите в хотела яко са паднали, след 



като опандизиха Райнов, а?Стига си ревала, ма, проста циганко! Отивай 

си в мръсната колиба да си гледаш децата! Животно такова! Дърта 

скумрия! Заради такива като вас, мангали, тая държава е на тоя хал! 

Една работа не можеш да свършиш като хората! Една работа! Мислиш 

ли, че ще ти платя? Ти трябва да ми платиш! Ще ти го удържат от 

заплатата, проста циганко! Боклук! 

Онзи продължи да джавка във въздуха. Наоколо хвърчаха парчета 

плюнка, а очите му святкаха гневно, все едно не виждаше хората около 

себе си и не изпитваше срам. Баба Юлка, напротив, виждаше всичко, но 

не и път да се измъкне. Хората се бяха събрали толкова нагъсто, че тя не 

можеше да мине незабелязано между тях, затова продължаваше да стои 

неадекватна на земята. От мъка се задъхваше и сърцето й препускаше 

изплашено в съсухрените й, стари гърди. На мъжа му оставаше още 

малко да се пени, но тогава се намеси Ева, без каквото и да е намерение 

да го изчака да приключи. 

С един скок тя отблъсна хората и застана между него и баба Юлка 

като бариера. При тази маневра, бившият собственик си глътна езика и 

дори отстъпи крачка, преценявайки новия си противник. Като видя 

баджа около врата й обаче, предишната самоувереност се върна и нов, 

по-силен бълвоч се стече от свинската му уста. 

– Каква си ти, че смееш да се месиш? Рецепционистката? 

– Простете грубостта ми, господине. Ева Харизанова – отговорник 

по спорните въпроси. 

– Спорни въпроси? Ама че сложна позиция! И какво правиш? 

Защитаваш правата на малцинствата? – нагло занарежда той, опипвайки 

с очи тялото й. Ева се наежи, а веждите й се спуснаха ниско. 

– Защитавам клиентите от самите тях. 

– О, нима? – разсмя се той. – Значи си дошла да спасиш мен? 

Защо, като за начало, не се отървеш от онази циганка зад теб? А после, 

двамата с теб хубавичко ще си поговорим. Почти се стъмни… 



– Господине, – прекъсна го тя, преглъщайки едва гнева си – мисля, 

че нещо не сте ме разбрали. Нека да поговорим другаде. Насаме. 

– Ама разбира се! Ще говорим колкото искаш. На час ли ти 

плащат или какво? – мъжът изведнъж се изпълни с похот и 

сладострастие. Ева го видя два пъти да повдига подканващо колана си. 

Щеше да тръгне с него само и само да го разкара, ала женското й 

самолюбие не пожела да я послуша и проговори вместо нея. 

– Ние сме обслужващ персонал, господине, не личните ви роби. 

– Роби – натърти той. – Точно това сте вие! Жалки и мизерни 

роби. Всички българи сте такива! Размахат ли ви пачка пред лицето и 

собствената си майка сте готови да продадете. А ти, малка курво, си като 

всички тях. 

След тези думи, Ева оглуша. Тя продължаваше да гледа към този 

глупав, беснеещ мъж, ала умът й пропадаше навътре в спомените й. 

Гласовете на хората, проклинащи заради лошия късмет, я последваха 

дори тук, отвъд стените на комплекса, зад които се беше крила досега. 

Те я атакуваха едновременно, сляха се в общ, единен ритъм и започнаха 

да се блъскат в ранимото й сърце. Сълзи се появиха в очите й и тя усети, 

че не може да каже и дума повече. 

Други викове я събудиха. 

Наоколо гостите на хотела се разтичаха, а онзи човек изведнъж се 

хвана за главата и също фукна нанякъде. Ева усети коравата ръка на 

баба Юлка да я тегли. Тя премигна и слухът й се върна. Оттатък 

паркинга се чуваше страшен пукот. Десетки аларми се бяха включили, а 

шофьорите се спускаха да видят какво се беше случило. Ева не можа да 

помръдне, подкрепяна от старата циганка, но ако се беше съвзела, щеше 

да стане свидетел на нещо незабравимо – както спортна кола ускорява 

до 100 за шест секунди, така и лицето на бившия собственик почти не 

експлодира от гняв, когато откри потрошената си кола. На паркинга, 

далеч от морето, а и привидно без логично обяснение, върху 



злощастното му беемве стърчеше огромна скала. По нея бяха полепнали 

водорасли, рапани, рак бързаше да се скрие от едната му страна, а 

морската вода свободно се стичаше отвсякъде. От удара алармите на 

другите коли се бяха включили и всеки собственик недоумяваше какъв 

късметлия бе излязъл. 

 

14. 

 

От две седмици Лиляна не можеше да свали фалшивата си 

усмивка. Дори мажеше венците си с лекарство за ревматизъм, та 

Синчето да не помисли, че шегите му вече не бяха смешни. Вместо 

постоянно да говори за адвоката или да лежи по корем, потънал в мисли 

за него, той гледаше записите от камерите на хотела в компанията на 

гардовете си. Караше ги да записват всичко, случващо се с Ева и ако 

станеше някой голям гаф, превъртаха го по няколко пъти, пиеха и 

викаха като на мач. За съжаление, Синчето не можеше да сподели с 

другиго собственото си риалити и пак се връщаше към кроежите си. 

Новият му план включваше голям търг. 

По време на строителните работи в западната част на комплекса, 

работниците бяха попаднали на стара къща. Архитектът на хотела, който 

се оказа на почивка по същото време, разгледа останките и установи, че 

някога това била крайморска къща на два етажа, от която оцеляло само 

мазето, защото било запечатано от външната страна. Една справка в 

архива и бам! – Райнови се оказаха притежатели на старо имане на руски 

княз, изчезнал някъде през Втората световна война. Защо построили 

къща тук и що за човек бил, никой не разбрал. Но онова, което оцеляло в 

мазето, се оказало цяло съкровище. 

Поне за роднините му. 

Генералът бил запален колекционер и притежавал редки предмети 

– картини, статуетки, дървени кутии, покрити със скъпоценности и 



кехлибар, книги, нощни лампи, сервизи – всякакви удобства в 

домакинството, които, за съжаление, се оценявали общо на не повече от 

милион. Евстати искаше да подари откритото на някой музей или да 

прати част в Русия като жест на добра воля, ала го вкараха в затвора 

преди да вземе окончателно решение. Така съкровището остана в 

задната част на склада без собственик. Дори адвокатът беше забравил за 

него. Поне докато Синчето един ден не му заяви, че възнамерява да 

продаде вещите на таен търг. Той беше открил роднините на руския 

генерал. Бяха останали три големи семейства и трите еднакво 

заинтригувани от възможността да си върнат наследството. 

Единственият проблем беше, че роднините се мразеха толкова много, че 

заплашваха да провалят шанса на Теодор да върне благоразположението 

на баща си. Затова той организира не един, а цели три търга, които щеше 

да проведе едновременно на общ прием. 

Но как щеше да раздели предметите, след като вече беше пратил 

снимки на трите семейства? 

Ето така му хрумна да поръча дубликати. А точно днес те 

пристигнаха със самолет от Норвегия в голям контейнер с надпис 

„Надуваеми кукли за всеки вкус“. Когато Лиляна съобщи на Теодор за 

пристигането на контейнера, той имаше чувството, че е пратил подарък 

на себе си – от себе си. Развълнува се като малко дете, макар да не 

разбираше от изкуство. 

– Гледай ти! Изглеждат наистина добре. И са еднакви. Не мога да 

кажа кой е оригиналът – Теодор накара горилите си да отворят 

сандъците един след друг, а после започна да снове между тях и да 

размества сламата вътре, за да провери съдържанието им. Лиляна го 

гледаше безучастно отстрани, стиснала таблета към гърдите си. – 

Погледни и ти! Какво стоиш там? Нека да се обзаложим къде са 

оригиналите! 



– Вероятно се намират в кутията, означена с надпис „Оригинал“ – 

Лиляна посочи четвъртия сандък, който внесоха куриерите. Тя се 

разписа на документите им и ги изпроводи с поглед. Усети, че е 

започнала да се отегчава от прищевките на шефа си. Твърде често 

поглеждаше към вратата, чакайки само повод да изхвърчи навън. 

– Ама че си кисела… – започна Синчето, когато дочу познато 

мелодично почукване и провери дали не е получил съобщение по 

телефона. 

Съобщение наистина пристигна, но не на неговия телефон, а на 

един от доставчиците. Той вървеше гневно през спа центъра, 

придружаван от помощниците си, а пръстите му се местеха по 

клавиатурата на екрана. Отговорът пристигна в кабинета на адвокат 

Николов. Той само мерна есемеса и върна смартфона си обратно на 

бюрото. Не искаше да откланя вниманието си от новия гост – Калина 

Аврамова – разследващ журналист за софийския вестник „Хрътка“. 

Месечникът имаше извънредно лоша репутация и злите езици му бяха 

лепнали жълт етикет. Калина и колегите й се занимаваха с обществени 

теми и задаваха неудобни въпроси в точния момент. Те бяха успели да 

изкарат на светло редица скандални случаи и да помогнат на много хора, 

но тази слава ги беше превърнала в безсъвестна пасмина кръвопийци. Те 

не спазваха журналистическия кодекс и не се свеняха да влизат в 

болници или по чуждите домове, да преследват и тормозят за единия му 

репортаж. Имаха си доста проблеми със закона, ала техният патрон беше 

в чужбина и стрелите на властта рядко стигаха до него. Това даваше още 

една причина на Калина да души необезпокоявано около комплекса. 

Самата тя беше вече към трийсетте, изгубила най-хубавите години 

от живота си на задната седалка на служебния микробус, дописвайки за 

пореден път в последния момент сценария за деня. И друг път репортер 

Аврамова беше опитвала да изкопчи нещо за новия строеж на 

предполагаемите дюни, но все удряше на камък, докато един слънчев 



ден през пролетта шефът й заяви, че ще закрият вестника и тя реши да 

спаси потъващия кораб като бръкне дълбоко в прясната рана на 

Райнови. 

Дори отиде на свиждане с Евстати, ала като получи едно голямо 

нищо от празнословната му персона, тя отиде да си играе с търпението 

на адвоката. Първият път, когато се бяха срещнали, беше в 

полицейското управление – точно преди адвокатът да измъкне Синчето 

от неудобната ситуация. Полицията беше задържала Калина за 

нахлуване в чужда собственост. Операторът й беше успял да избяга, но 

не и тя. Пък и още тогава знаеше, че целта й вече не беше да изобличи 

незаконния строеж, след като толкова други не бяха успели преди нея. 

Тя беше отишла там единствено, за да получи рушвет от хотелската 

верига. С парите месечникът щеше да изкара до края на годината, а и 

малко отгоре. За друга работа Калина не можеше и да помисли, след 

като използваше и предаваше всеки свой информатор или свръзка. 

В районното адвокатът отиде да я освободи и да свали 

повдигнатите от управителя обвинения, единствено за да избегне 

бъдещи срещи. Николов не искаше да си има работа с репортери и 

странеше от медиите като от огън. Калина предположи, че той криеше 

нещо или се страхуваше от нея и това й даде повод да се промъкне на 

строежа за втори път. 

Тогава адвокатът помоли да доведат Калина в кабинета му. 

Двама полицаи застанаха отвън, а Николов стана от мястото си да 

я посрещне. Любопитните й очи обиколиха вътрешността на кабинета 

му, още преди да беше стигнала стола си. В ума й непрестанно цъкаха 

разни суми, изчисления и сметки, които ту намаляха, ту се увеличаваха в 

зависимост от впечатленията й. Репортер Аврамова бавно и важно седна 

на свободния стол и чак тогава огледа своя събеседник. Нещо във 

външния му вид, в начина, по който се движеше и говореше спря 

изчисленията в главата й и тя почувства стряскаща пустота в ума си. 



Калина усети, че целият й опит я изоставя; всичко научено, прочетено и 

видяно изчезна и тя се озова в ролята на ученичка в първия учебен ден. 

Загледа адвоката някак изплашено и с очакване, напълно изключила за 

какво изобщо се намираше на негостоприемно и мрачно място като това. 

Николов се настани зад бюрото си, разкопчавайки сакото си. 

Климатикът кибичеше и той се чувстваше добре в прилепналия си 

тъмносив костюм. Навсякъде ходеше официално облечен и затова 

мразеше да се показва посред бял ден. За него да свали някоя дреха беше 

като да изложи на показ незащитена по тялото си зона. Усещаше 

дрехите си като невидими доспехи и те бяха част от тайната му за всяко 

спечелено дело. Но Николов не беше суетен. Беше твърде зает с 

работата си, за да осмисля или променя навиците си. Беше му удобно 

така, комфортно, размишляваше по-добре. 

Поради тези му предпочитания, в кабинета му винаги беше твърде 

студено и гостите му не чуваха дори климатика отзад, а смятаха, че това 

неприятно усещане се държеше изцяло на противната му личност. 

Адвокатът хвърли поглед към Калина, затропа по бюрото с пръсти, 

мерна чакащите го документи и се облегна рязко назад, леко отегчен от 

обстоятелствата. 

– Бяхте толкова приказлива от патрулката до тук. Нещо случи ли 

ви се по пътя? – подкачи я Николов, вместо да й предложи кафе или чай. 

Смяташе да свърши бързо с нея. 

Думите му стимулираха паметта на Калина и тя изведнъж се 

съживи като робот, включен наново в захранването. 

– Защо искахте да се видим лично? – изстреля тя остро и го 

погледна право в очите. Адвокатът остана все така спокоен, почти 

неподвижен. 

– Предпочитате да ви върна в ареста ли? 



– Навик ли ви е да вадите хората от там? – тя знаеше за Синчето и 

обвинението в двойно убийство и искаше да вмъкне някак и това в 

изнудването. 

– Навик ли ви е да отговаряте с въпроси? 

– А на вас – да рушите живота на хората? 

– Още ли говорим за делото или ми пишете биографията? 

– Пак ли ще се опитате да ми запушите устата с цитати от 

безполезната ви правна библиотека? – Калина посочи неволно към 

рафтовете в дъното, пълни отгоре до долу с еднакви на пръв поглед 

томове. Николов не се извърна, а продължи да я гледа проницателно. 

Той отрано бе почувствал, че тя не беше тук за строежа, а го ползваше 

като претекст. Във всеки случай, той реши да подходи с нея също така 

завоалирано и индиректно, ползвайки делото като параван. 

– Картите, които криете в ръкава си, не са козове – промълви той 

полугласно. – В момента дори не ви стигат за статия. Запознат съм със 

стила ви и с тематиката на изданието. Да си го признаем, 

средностатистическият читател предпочита любовен триъгълник в офис, 

завършил със самозапалване и смърт, отколкото за група брадясали 

еколози, протестиращи за купчина пясък. 

– Подценявате четвъртата власт, господине – Калина опита да го 

имитира, ала климатикът й духаше във врата и я изправяше на нокти. 

– Четвъртата власт е илюзия, създадена от истинската власт. 

Мислите, че работите в полза на обществото? Мислите, че е ваш дълг да 

вървите срещу порядки и обичаи на стотици години? Човешката алчност 

е точно такава. Тя не може да бъде изкоренена или претопена. Има 

много и различни форми. Някои са безвредни, егоцентрични, но други 

покриват цялото крайбрежие. Да речем, че успеете да се справите с 

двама-трима. Останалите 200-300… Какво правите с тях? Набивате на 

кол хора за назидание и очаквате съвестта на останалите магически да 



им проговори и те да захвърлят онова, което им носи сигурност и 

печалба? 

– Светът не може да се оправи за ден, но хората имат правото да 

знаят какво се случва! 

– Но хората не искат да знаят. Не искат да слушат дори. Как ще ги 

накарате да ви обърнат внимание? Трябва да ги провокирате на 

първично ниво. Не подценявайте силата на едно деколте в кадър. Много 

уважавани вестници публикуват голи жени на трета страница. Та това са 

цели две групи читатели – надървени чичковци и хапливи дебеланки на 

диета. 

– Как можете да говорите така за медията? – Калина пак забрави за 

какво беше дошла. Този разговор вече не клонеше към делото за 

строежа, нито към рушвет. Адвокатът беше обърнал погледа си към най-

уязвимата й точка – любовта към работата й. Тя осъзна това късно, ала 

не можа да го остави безнаказано. – Моята работа… 

– Вашата работа – прекъсна я той нагло – не ме интересува. 

Всичко ще е така, както е, докато не реагирам. В момента, в който това 

стане, работата ви ще придобие стойност и вниманието на обществото 

ще се обърне в тази посока. Досега търпеливо изчаквах да се вразумите. 

Наистина ли искате да тръгнете срещу мен? Употребете времето си в 

Созопол пълноценно и си отдъхнете. Напишете рецензия за хотела. Ще 

ви хареса. 

– Подкуп ли ми предлагате? 

Калина зяпна, когато двамата си размениха ролите. Следващото му 

предложение щеше да е дори още по-примамливо, а условието вече 

беше ясно – тя трябваше да зареже колегите си и вестника си и да скочи 

сама от потъващия кораб. Изненадата й беше неочаквана, но не и 

шокираща. 

– Предлагам ви алтернатива. 



– За толкова велик ли се имате? – надигна се гласът й и Николов 

погледна към вратата, без да иска. Нищо не биваше да напуска кабинета 

му. 

– Аз знам мястото си – рече той твърдо и се подпря с лакти на 

бюрото. – А вие знаете ли своето? Не ме карайте да ви го показвам. 

– Това заплаха ли е? – Калина почувства надигащата се в нея 

истерия и се приготви да стане. 

Реакцията й се услади на адвоката и той се усмихна сдържано. 

– Просто приятелски съвет. Толкова пъти сме се срещали в съда. 

Това не ни ли прави приятели? 

– Вие сте дори по-плашещ от хората, за които работите. 

– Тогава, не? – продължи да се усмихва той, но очите му останаха 

стъклени и безчувствени. – Жалко. Щеше ми да сме приятели. 

– Аз имам много. 

– А аз – нито един. 

– Този факт говори доста красноречиво за вас. 

– Знаете ли?... Аз не съм единственото страшилище, работещо за 

Христови. Просто останалите няма да са така любезни като мен. 

– Опитвате се да ме заплашвате вече за втори път! – изригна 

репортерката и стана с такава сила, че столът й изхвърча назад и се 

блъсна в стената. Адвокатът вдигна бавно главата си, докато тя дишаше 

тежко и дълбоко срещу него. Свитите й юмруци трепереха. Тя не се 

решаваше на нищо по-дръзко. 

– Поправка – рече той. – Опитвам се да ви спася живота. 

– Вие сте луд! 

– Тогава ми посочете едно нормално нещо, само едно, и ще 

призная, че съм луд. 

– Ще изоблича не само вас, но и цялата компания; цялото 

мутренско войнство, на което сте си продали душата. Всичко ще излезе 

на повърхността рано или късно. 



– Така е, – замисли се адвокатът – ще излезе. След време. Но не от 

вашите ръце. 

Пророкуването му се оказа последната капка за Калина и тя се 

изстреля от кабинета му, почти помитайки двамата полицаи след себе 

си. Те успяха навреме да я настигнат и спрат. Тя се задърпа и пожела да 

тръгнат по-бързо, но адвокатът я настигна и ги накара да пуснат Калина. 

– Позволете ми да ви изпратя. Няма да имам повече нужда от вас, 

господа – Николов се обърна, здрависа се набързо с униформените с 

почтителност и учтивост, а после хвана под ръка репортерката и слезе с 

нея до първия етаж. През цялото време Калина опитваше да му се 

изплъзне, отвратена от докосването му. Нещо мръсно, грозно беше 

оставил той върху нея и това я изпълваше със страх. Адвокатът, от друга 

страна, изглеждаше все така непроницаем. Трябваше да има поне малко 

задоволство в ъгълчето на устните му, но мислите му вече бяха другаде. 

Като че нищо не можеше да отклони вниманието му. 

Освен една плесница. 

И две разплакани очи. 

 

15. 

 

Теодор едва си събираше устата от щастие. Мислено се потупваше 

за гениалния си план с търга, а и виждаше, че любовните му писма до 

мениджър Митев попаднаха точно в целта. Напоследък той звънеше 

през ден-два в офиса да съобщи с престорено възмущение и строгост, че 

получава лични забележки от негови приятели, гости на хотела, за 

поведението на Ева. Въпросните дружки дори не знаеха за 

съществуването й, нито пък разбираха подмазванията на Кръстан в 

последно време. Синчето не се задоволи само с това, ами и пренаписа 

всички похвали в книгата за гости и дори си позволи да почовърка малко 

в личния живот на любимия си нервак. 



Всички в хотела знаеха за семейните проблеми на Кръстан Митев. 

На младини беше имал „неблагоразумието“ (както настояваше 

покойната му майка с повод и без повод) да се ожени по любов за 

красива и начетена даскалица от някакво село. Това беше дало началото 

на остра вражда между семействата, вечни скандали, последвани от 

ходене по мъките из болници и дори гробища. По-старите от двете 

семейства не издържаха дълго и се споминаха, а на фронта останаха 

сестрата на Кръстан Митев и двамата братя на жена му, представляващи 

съответно възможностите на големия град и уюта на малкото село. 

Госпожа Митева, от друга страна, с годините се беше сдобила с 

невиждано търпение и беше способна да извае и от най-голямото говедо 

в училище примерен ученик. Манипулативните техники и наставления 

се криеха във всеки неин жест и всяка нейна дума. Свикнал на 

разглезени богаташчета, Кръстан Митев отлично разбираше кога жена 

му опитваше да му приложи тая своя отработена техника и всеки път се 

разкъсваше между любовта си към нея и честолюбието си. Та той беше 

мениджър, дявол го взел! Една жена ли щеше да го води за носа? Пък и 

вече не беше толкова красива. 

Кръстан трудно можеше да промени чувствата си към нея и това 

го вбесяваше още повече. Затова сутрин идваше навит като пружина, 

готов да се кара с всеки, та по-скоро да забрави жалката си съдба. 

Понякога тайно се молеше през вратата да нахлуят въоръжени крадци и 

да оберат касата, а той смело да се хвърли срещу оръжията им и най-

сетне да си отдъхне от този живот. 

Както обаче се случваше в реалността, през вратата не дойде 

чаканата почивка, а нова жалба. И отново името на Ева, тупнато нейде 

между възклицателни знаци и плоски заплахи (на толкова беше 

способен Теодор). За лош късмет, в офиса се появи и Валери Чапкънов – 

бившият собственик. Той беше порядъчно противен и не пропускаше да 

посети мениджър Митев поне веднъж по време на почивката си, че да се 



погаври с търпението му и окапалата му от нерви коса. Днес обаче той 

му разказа за циганката и за „нахалната госпожица“, която му се беше 

опълчила. 

Кръстан за миг забрави колко мразеше този човек, падна му 

пердето отведнъж и, вместо да започне да крещи по хората си, той 

спокойно нареди на главната секретарка да извика Ева при него. Преди 

идването й, в офиса цареше странно затишие. Дори трътлестият 

суеверен служител от второ бюро почувства, че този път иконите и 

светената вода нямаше да го спасят. Счетоводителите вършеха работата 

си вяло и от минута на минута всеки поглеждаше над преградата си към 

страшния профил на мениджъра. Той се втренчил във вратата, 

примлясвайки като стар пес. 

Колкото до Ева, благодарение на странната си слава, тя се беше 

сдобила и с шесто чувство за наближаваща опасност, секунди преди да 

се появи. Днес обаче Ева беше твърде развеселена. От вечерта не беше 

спряла да разказва на камериерките как беше натрила носа на важния 

гост. За едно денонощие се превърна в герой за персонала, който се 

боеше повече от клиентите на хотела, отколкото от собствените си 

шефове. Ева получаваше похвали от всички страни, сърдечни 

ръкостискания и възхищение. Заради това тя се самозабрави до там, че 

умишлено пренебрегна болките в стомаха, едва докато усети как 

тежката ръка на мениджър Митев я ужили по лицето и смехът в гърдите 

й замря. 

Звукът на плесницата прозвуча още по-страшно в тишината. 

Офисът като че ли се беше опразнил, ала всички бяха там и наблюдаваха 

гузни. Питаха се дали трябваше да предупредят Ева или просто да й 

подхвърлят да избягва мениджъра, докато му мине. Митев със сигурност 

щеше да попадне и на други важни проблеми до обяд и щеше да 

забрави, защото не беше злопаметен по природа и гаснеше по-бързо, 

отколкото се палеше. Вече беше късно за втори сценарий. Тишината се 



проточваше, а ехото от плесницата се блъскаше като уловена в клетка 

птица. 

Страните на Ева пламнаха едновременно. Само дясната й буза 

беше видимо по-зачервена от другата. Тя опита да стисне зъби, ала 

напрежението от чуждия взор извика сълзи на безпомощност в очите й. 

Обидата боцкаше гърлото й и тя се задушаваше. Тя отстъпи, когато 

гласът на Кръстан гръмна изневиделица и тя се стъписа. Уплашена, 

впери поглед в него и забеляза бившия собственик да се подхилва 

доволно зад гърба му. Отведнъж всичко й се изясни и стара омраза към 

несправедливостта се разбунтува в нея, ала недостатъчно. Думите на 

мениджъра се сипеха отгоре й като жарава и тя дъх не смееше да си 

поеме. Стъписа се съвсем, загубила дар слово. От година не й бяха 

припомняли така ясно защо носеше маска и се мъкнеше в покрайнините 

на Созопол като прокажена. Срещу човешката ненавист не 

съществуваше оръжие и нито смирението, нито търпението или пък 

думите й щяха да променят нещо. Простите вещества, като простите 

чувства, каквито бяха любовта и омразата, не подлежаха на разпад. В 

природата те се срещаха в този си вид, с малко примеси, да, но те си 

бяха такива. Съществуваха много преди появата на Ева и щяха да 

измъчват човечеството сълго след смъртта й. 

В този парадокс адвокатът за пръв път видя Ева. 

Беше мяркал лицето й, докато тя се увърташе около офиса, 

надявайки се да се срещнат. Взе я за една от многото студентки, дошли 

заради алкохолния туризъм и претъпканите плажове, затова и не се беше 

заинтересовал от нея. Не изглеждаше важна. Плесницата на мениджъра 

обаче я направи цветна и затрогваща картинка в сивия делник. Николов 

познаваше Митев още от постъпването си в комплекса. Не се харесваха, 

но помежду им имаше дълбоко и взаимно уважение. Адвокатът знаеше 

колко лесно излизаше той от кожата си и го чуваше от кабинета си да 

кълне до десето коляно, ала не предполагаше, че е способен да посегне 



на когото и да е. Какво, тогава, му беше направило това момиче, че да го 

разлюти така? 

Калина Аврамова и придружаващите я полицаи също изпитаха 

леко смущение от ситуацията. Тя каза нещо тихо и заобиколи 

счетоводителите, за да се измъкне бързо през вратата. Полицаите 

свалиха козирките на шапките си ниско и също изчезнаха. 

Счетоводителите се пораздвижиха и започнаха да се оглеждат като след 

кошмар. Само мениджърът и Ева продължаваха да стоят неподвижни 

един срещу друг. 

– Митев – рече адвокатът, но онзи не реагира. – Митев, качете се и 

двамата в кабинета ми. Веднага! 

В офиса се разнесе грозен шепот. 

 

16. 

 

На 23-ият ден от сключването на договора със Синчето Ева най-

накрая успя да се качи на втория етаж. Ако унижението беше цената да 

стигне до тук, Ева мислеше, че е прекалено, ала ето, че се озова в 

реалността с натежали от плач клепачи, болки в цялото тяло и свито от 

скръб сърце, което щеше да се пръсне, ако останеше на това място само 

още час. Съвестта на Ева опитваше да я разубеди, подхвърляйки най-

различни причини, подлъгвайки я, мамейки я с фалшиви надежди, че 

накрая всичко щеше да се нареди. 

На втория етаж беше тихо и спокойно. Помощниците и адвокатите 

работеха в отделни кабинети и единственият жив човек наоколо беше 

охраната на касата. Дори от кабинета на Николов нищо не се чуваше, но 

много скоро от там излезе мениджър Митев. Ева тъкмо беше свикнала с 

комфорта и преосмисляше живота си насаме, когато се стресна и почти 

подскочи на металната пейка. Кръстан нищо не каза, подмина я и 

заслиза припряно по стълбите. Ева го проследи с поглед, очаквайки 



тиктакащият механизъм в него да се включи и да я обгърне в пламъци, 

ала голото му теме изчезна в сумрака и наоколо наново се възцари 

тишина. 

Облекчение се изписа на лицето на Ева и тя завъртя глава да се 

раздвижи от невидимите окови, когато забеляза, че адвокатът стоеше на 

вратата на кабинета си и я наблюдаваше със скръстени ръце. Ева се 

сепна, скочи от пейката и застана мирно пред него, въобразявайки си, че 

той й беше казал нещо, без тя да го чуе. 

– Влезте – подкани я той и й направи път. Ева мина покрай него, 

без да го поглежда в очите. Стресна се, когато той хлопна вратата 

подире й и се извърна с лице към него. 

Двамата се спогледаха неразбиращо. 

Ева дълго беше изучавала единствената снимка на адвоката, с 

която разполагаше. Синчето така и не й даде друга, нито пък обещаната 

разпечатка на досието му. Всяко свое обещание той отлагаше и сега, при 

първата им среща, Ева беше напълно неподготвена. Тя знаеше, че 

Николов е на около 35, че работи за компанията от дълго и че е вдовец. 

Но никое от тези неща нямаха общо с човека пред нея. 

Адвокатът беше по-висок с около половин глава, но 

широкоплещест и строен. Имаше някаква гордост в стойката му, 

благородство в профила му, в аристократичния му прав нос. Това беше 

фигура на уверен и силен човек и все пак лицето беше някак стряскащо. 

Не беше отблъскващ, нямаше несъвършенства в плътните му устни и 

високо чело. Самата му физиономия, изразяваща дълбока, скрита борба, 

примесен със скърби и болки и много, твърде много ненавист. Очите му, 

единственият подвижен обект върху това каменно лице, следяха Ева със 

студено очакване. Кухи, бездушни топчета, наместо очи. Може би 

някога по този костюм беше имало човек, но по пътя си към този пост 

той беше оставял по нещо от себе си, докато накрая бе свършил като 

жив труп. 



И друг път хората се бяха заглеждали в адвоката за по-дълго. Той 

разбираше, че те виждаха нещо в него, за което не намираха думи; нещо 

не на място, но доста мъгляво за разбиранията им. Дори най-големият 

идиот можеше да почувства отвращение и боязън към него. Очите на 

Ева бяха директни. Не дръзки или нагли, а любознателни. Те не се 

изместваха, нито разкриваха мислите й, ала адвокатът започна да 

чувства дискомфорт от недиректното й докосване. Той опита да й върне 

жеста. Спря се на полата и леко повдигна вежди, но карираната риза го 

обърка. Опитваше да се захване за нещо, детайл – гънка по кожата, 

изражение, но все попадаше на противоречие, а тя беше твърде млада, за 

да остави животът белег по нея. Лицето й беше чисто, овално; очите – 

бистри, живи; устните – притворени; шията – безупречна. Може би, 

помисли се той, ако понечеше поне да проговори, щеше пак да е нещо. 

Но тя мълчеше. 

– Седнете – заповяда адвокатът и скръсти ръце зад гърба си, 

изплъзвайки се бавно от взора й. Ева го проследи с поглед, завъртя се на 

пети и изведнъж пред нея се разкри целия кабинет. Снимки нямаше, 

нито грамоти и изрезки от вестници. Липсваха часовници, картини и 

каквито и да е украшения. Всичко тук беше семпло, просто, от първа 

необходимост. Ева имаше навика да оглежда новите места за опасности. 

Бюрото беше ниско и стабилно, а осветлението бе вградено в тавана. 

Нямаше висящи полилеи или нестабилни мебели. Всичко беше някак… 

застопорено. Ако връхлетеше ураган по погрешка, надали нещо щеше да 

помръдне. 

Ева изгледа адвоката от вратата. Той отново й посочи мястото 

пред себе си, докато очите му я изучаваха от разстояние. Смяташе, че 

дистанцията щеше да му помогне да види нещата от друг ъгъл. Ева се 

приближи към стола, огледа го, опипа го, намести се наляво-надясно, а 

после се прегърби, сложила лакти на коленете си. „Ама че удобен стол. 

И толкова запазен… Предразполага те, а после…“ Тя вдигна очи към 



адвоката, който вече открито се беше отказал да разбере какво се 

въртеше в главата й и полагаше усилия да я накара да проговори. Под 

луминесцентната светлина червените петна по бузите й, алените кръгове 

от плач и отпечатъкът от ръката на мениджъра се открояваха. 

Плачещите хора го разгневяваха, но тя не плачеше. Вместо това, отново 

го гледаше някак особено, разбиращо. Адвокатът повторно усети 

докосването й и от това му стана дори по-неприятно. 

– Виждал съм ви из хотела – започна той и се облегна, за да 

увеличи отново дистанцията. – Но не зная коя сте. От мениджъра 

научих, че наскоро са ви наели. Бихте ли се представили? Аз съм 

адвокат Николов. Навярно са ви споменали. 

– Ева – рече тя с пресипнал глас. – Ева Харизанова. 

За миг адвокатът се смръщи. Името му се стори познато, ала 

мисълта му изхвърча, когато Ева започна да върти глава. 

– Мога ли да попитам защо ви нае Теодор? – опита да привлече 

вниманието й той. 

– Кой е той? 

Адвокатът се усмихна за първи път. 

– Синчето. 

– А, той ли… – Ева отклони погледа си. – Не зная. Просто ме 

нае… Харесвам кабинета ви. 

– Нима? Защо? 

– Вероятността някой да умре тук е под 10%. 

– Не знаех това. 

Двамата се загледаха в пространството наоколо, а после пак 

кръстосаха погледи. 

– На каква позиция ви назначи Теодор? 

– Не зная. Каза ми да отида в офиса и аз отидох. Там ми намериха 

работа. 

– Заплата? 



– Нямам. 

– Каза ли ви изобщо защо сте тук? – адвокатът отново стана 

хладен и разсъдлив. Това можеше да е поредното момиче на Синчето, с 

което опитваше да го свали. Той го предположи заради полата и 

обувките, които очевидно не бяха нейни. Ева не знаеше как да го 

излъже, затова говореше бавно и с недомлъвки, както бе виждала да 

правят пияните момичета по дискотеките. 

– Вероятно е имал нужда от мен – рече Ева. – Даде ми тези дрехи, 

каза ми, че са моята униформа. После написа безумна биография за 

дипломите и постиженията ми. Но аз всъщност дори не успях да 

завърша училище. 

– Защо? 

– Останах сирак. Твърде голяма съм за приют и твърде малка за 

дом. Искам да кажа,… че издържам само себе си. 

– Без заплата ще ви е още по-трудно. 

Ева почувства сарказма зад тези думи и й стана неприятно. Тя 

също се усмихна, но някак великодушно, все едно казаното нямаше 

значение за нея. 

– Аз не съм глупачка, г-н адвокат. Зная кога ме баламосват и кога 

трябва да си тръгна. Но както вие имате основание да ми задавате тези 

въпроси, така и аз имам причина да остана – тя се замисли за червената 

панделка и кошницата и се огледа за часовник, но такъв нямаше и тя 

видимо се притесни. 

– Вашите „причини“ включват ли тероризирането на клиенти? – 

Николов извади разпечатката на мениджъра и я разлисти. – За вас са 

получени повече оплаквания, отколкото хотелът е имал за целия сезон 

миналата година. 

– Оплаквания? – повтори Ева остро. Тя помисли, че той я лъже, за 

да я провокира. Но това обясняваше гневът на мениджъра и избухването 

му по-рано. – Невъзможно – рече тя по-уверено. – Не съм получавала 



нито едно оплакване. Първата ми грижа са желанията на клиентите и 

разбирателството между персонала. 

– И все пак оплакванията ги има. 

– Възразявам! 

– Това не е съд, че да възразявате – нейната реакция го накара да 

се разсмее, ала той се закашля вместо това и пак стана сериозен и 

непроницаем. – Трябва да поемете отговорност. 

– Ще ме уволните ли? 

– Не бих мътил водата на Теодор. След като той е видял потенциал 

във вас, позволете ми на мен да се възползвам от него. 

Ева беше чувала тази дума последно от Георги, преди да я направи 

Плашилото. Тя си пое бавно дъх и го задържа несигурно. 

– Не се притеснявайте. Няма да ви накажа. Щом твърдите, че 

обвиненията са безпочвени, като адвокат съм длъжен да проверя 

истинността им. Но в това време, за да замажем очите на Митев, ще ви 

дам друга работа. Вероятно знаете, че Теодор… Синчето организира 

търг. 

– За пръв път чувам. 

– Ще има прием в края на август. Много гости ще дойдат от Русия 

– все важни клиенти. За пръв път ще видят в Созопол и ми се щè да ги 

предразположим по някакъв начин. Покажете им забележителностите, 

разведете ги из града, каквото ви дойде на ума. Г-н Райнов, 

собственикът на хотела, иска да продаде 20 вили това лято. Нужни са ни 

средства за новия строеж край пътя. Искаме да убедим руските ни 

купувачи, че Созопол и хотел “Sophia Queen Palace” са най-доброто 

място за почивка по цялото Черноморие. 

– Това е невъзможно – Ева започна да клати глава още на 

„покажете им“ и чак сега успя да продума. – Аз не съм брокер и гид не 

съм – тя се сети за учителя по история. Не си представяше дори, че може 

да стане лъжец като него. – Не зная руски, а те вероятно не знаят 



български, което е добре, защото повечето беди идват не от липсата на 

общ език, а на общи цели. Не зная как се продават вили, не съм сигурна 

как изглеждат отвътре. Аз съм последният човек, от когото се нуждаете. 

– Можете да опитате. Това нищо няма да ви коства. 

– Но може да коства нещо за вас. 

– Притеснявате се от нова жалба? 

– Както вече казах, първата ми причина са желанията на 

клиентите, но не знам как бих могла да ги изпълнявали, ако те са, да 

речем, в кома. 

– Не разбирам накъде биете, Ева. 

– Намеква ви, че с мен, в края на сезона, можете и да не 

разполагате с вили, които да продавате. 

– Нима работата ви се струва толкова непосилна? Никога ли не сте 

забавлявали приятелите си? Изглеждате интелигентен и забавен човек. 

Ще измислите нещо занимателно. Какво толкова? 

– Има много хора в живота ми, но надали и един от тях се 

забавлява. Уж всички били отворени за нови неща, а пак никой не 

разбира от шега. Чувството ми за хумор е 95% черен шоколад с люта 

чушка в края. 

Адвокатът се усмихна и в очите му проблесна топлинка за миг. 

Той въздъхна, въртейки стола си на една страна. Погледна часовника си 

– бяха разговаряли повече от половин час, а сякаш тя се бе появила само 

преди минута. Сълзите й бяха изсъхнали и лицето й започна да си 

възвръща нормалния вид. Сега той можеше да прецени, че в нея имаше 

необичайна смес от находчивост, словоохотливост, прямота, искреност и 

горчивина, за която сама беше споменала. 

– Защо имам усещането, че ви липсва самочувствие, въпреки 

вашата „пиперливост“? 

– Толкова ли е лошо да се съмняваш в себе си? – очите на Ева се 

премрежиха в спомени. 



– Съдбата е благосклонна към смелите. Нужна ви е увереност, за 

да се справите. Не е необходимо да знаете всичко. А и ако имате 

въпроси, аз винаги съм насреща. След като сделките са моя отговорност, 

можете да разчитате на мен по всяко време. Ще работим заедно. Това 

устройва ли ви? 

Ева го изгледа със светнали от задоволство очи. 

Адвокатът искаше да я държи близо, за да следи Синчето, а Ева 

искаше буквално да се отърка в Николов, за да се отърве и от него, и от 

Теодор. И като че всичко започваше да се нарежда… 

 

17. 

 

Когато Синчето не страдаше от творческа депресия, отдаваше се 

изцяло на грижи за тялото си. Трябваше му десеторно повече време да 

възстанови мускулите си и да позакрепи разклатеното си от алкохола 

здраве, отколкото да седне в някое задимено сепаре и да се напие като 

майка си до припадък. Откакто двамата бяха научили, че някоя сутрин 

могат да осъмнат бедни (а под „бедни“ те разбираха да не следят баланса 

по сметките си ден за ден), не бяха изтрезнявали напълно. 

Последните дни Теодор започна да предвкусва наближаващия 

успех и реши, че трябва да изглежда най-малкото прилично, когато 

дойдеше това време. Ето защо на поредната оперативка в шест сутринта 

Ева го завари да целува бицепсите си, вместо да се излежава в 

солариума като бито коте върху някой дървен шезлонг. Синчето отново 

беше в компанията на безличните си едрогърди почитателки, които сега 

сновяха по хавлии из фитнеса и чупеха нокът-два на останалите уреди. 

Гардовете пък се потяха в ъглите и тайно се наслаждаваха на 

безплатната женска плът. Само Лиляна стоеше безучастно встрани и 

нещо обмисляше. 



Ева предпочете нейната компания и застана от дясната й страна, 

докато опустошаваше плато от ранната закуска (или късната вечеря) на 

своя бос. Платото този път беше от разни сушени меса и особено й се 

услади. В хотела преживяваше с по две ябълки на ден и, при това, 

откъснати от овощните дръвчета в парка. 

Съсредоточен в мускулите си, Синчето с нескрито задоволство 

наблюдаваше как кожата му бе започнала да изтънява като стара хартия 

и да се втвърдява на места, докато отдолу мускулите му набъбваха и 

заякваха. Хипнотизиран от собственото си тяло, той почти забрави Ева и 

затова, когато я видя, се изненада някак. 

– Защо при всяка наша среща нагъваш нещо? – скастри я той, но 

смеейки се. Разговаряше с нея, без да може лесно да прикрие веселостта 

си, защото в ума му изникваха записите от камерите – как някоя жена 

пада по стълбите, а после и Ева след нея; как се сгромолясва полилей без 

видима причина; как някой крещи, а после се дави. Около Ева винаги 

беше като на цирк. 

– По цял ден съм на крак! – сопна се Ева и хвърли платото обратно 

на масата с лакомства, облизвайки насолените си пръсти. – Дори 

съседките кучета се хранят по-добре от мен. 

– Не си си заслужила дажбата, съкровище. От три дни се навърташ 

около нашия адвокат, а той още не е пропищял. Какво става? Софтуерът 

ли ти заби? Съжали ли го? Или силите те напуснаха? 

Теодор стана от лежнака и започна бавно да се приближава към 

Ева, бършейки мръсното си тяло с хавлия. Момичетата около него 

прекратиха разговорите си, за да му се полюбуват. Само Ева и Лиляна го 

гледаха с отвращение, но последната продължаваше да мълчи. 

– Казах ти, че не знам на какъв принцип работи този лош късмет – 

заоправдава се Ева. Беше леко замаяна от глада и не можеше да спори с 

него. – Бог ми е свидетел, че дадох всичко от себе си да сработи! 

– И какво си дала? – нагло скръсти ръце Синчето. 



Ева почувства гладът й да прераства в раздразнение. Тя също 

скръсти ръце и вирна брадичка. 

– Докато ти, шефе, си насилвал шейкъра да бъркаш енергийни 

напитки, аз тероризирах твоя адвокат, г-н Николов, по всеки възможен и 

законен начин. Ако беше някой друг, сега ти и слугите ти щяхте да ме 

почитате на гробищата. Но този човек, този… Николов е неразгадаем. 

Побутвам го, ръчкам го, ръгам го, настъпвам го, избутвам го, дразня го, 

но единствената влудена се оказвам аз. 

– Да, той е като бермудския триъгълник. Можеш да му пуснеш и 

атомна бомба, но ще изчезне веднага. Ти… какво точно направи? 

Теодор много добре знаеше за опитите на Ева. Цяла нощ беше 

правил клип с „избрани моменти“, които записа на позлатен диск, за да 

си слуша аудиото в колата. Искаше да чуе и версията на Ева. Нейната 

гледна точка можеше да се окаже дори по-забавна. 

Разбира се, Ева изначално въобще не мислеше дори да докосва 

Николов. Тя постоянно влизаше и излизаше от кабинета на адвоката с 

разни малки въпросчета. Изпитваше известна гордост, задето така бързо 

се беше сдобила с магнитна карта за вратата долу, та с повод и без повод 

я използваше. Колкото до жертвата й, тя не показа ни най-малък признак 

на раздразнение, дори докато вършеше по-важните си задължения. 

Притесняваше го единствено фактът, че докато разговаряха, тя почти се 

опираше с тяло в него. Адвокатът сметна, че Ева беше пратена от 

Синчето да го съблазни и постоянно очакваше ръката й „неволно“ да се 

плъзне на някое недостъпно място или да изпусне двусмислена реплика, 

но тя или беше най-лошият избор на Теодор или наистина не знаеше 

какво правеше в хотела. Николов я попита само веднъж за този й 

необичаен навик да стои толкова близо, а тя излъга, че страда от 

късогледство. След това започна да се дистанцира. Не заради 

забележката му, а защото лошият й късмет не му влияеше по никакъв 

начин. 



Горе-долу тогава Ева започна да си играе с огъня. 

Тя мразеше да изпреварва или провокира събития, защото лошият 

късмет се връщаше срещу нея. 

За първия си опит Ева си присвои от стаичката на градинаря 

лекарство против вредители, което, според опаковката, предизвикваше 

остра и внезапна алергична реакция. Ева пресипа шишенцето в стар 

флакон за наливни парфюми, разпечата графика за деня, напръска листа 

в единия край и отиде да го даде на адвоката. 

Г-н Николов почти не вдигаше поглед от работата си, дори когато 

разговаряше с някого. Като че ли той не обръщаше особено внимание 

какво се случваше около него, но Ева забеляза, че рефлексите му бяха 

твърде бързи за човек, който чете и мисли така вглъбено. Това 

наблюдение помогна на Ева да сдържа емоциите си, за да не се издаде 

случайно. 

– Разпечатка – рече формално тя и се пресегна да му я подаде. 

Обичайно тя ги оставяше в единия край на бюрото, но този път бутна 

листите под носа на адвоката и той ги сграбчи машинално, защото му 

закриха четивото. Алергенът близна голата ръка, попи в кожата и 

изведнъж стотици малки игли започнаха да боцкат мускулите му, да 

предизвикват леки електрически импулси в дланта му. Николов пусна 

листа като опарен и изгледа зачервената си кожа. 

– Горещи са, а? – рече Ева, докато незабелязано издърпваше 

графика от бюрото, за да го изхвърли. – Много ли ви заболя? Стойте 

така! 

Адвокатът понечи да я спре, ала нарастващата болка отвлече 

вниманието му и преди да усети, Ева изхвърли листа и се върна с 

приготвена ваза, пълна с вода. Цяла сутрин беше търсила подходящия 

съд и беше изчислявала на око колко голяма бе ръката на адвоката, за да 

влезе, при това, заедно с часовника. Именно скъпата му вещ беше 

нейната изначална цел. Николов често поглеждаше към него и го 



въртеше около китката си, докато размишляваше, затова Ева заключи, че 

той беше ценен, така че тя просто сграбчи ръката му и я потопи до 

дъното на вазата. Ева го натисна още малко, а после внезапно го дръпна. 

– Боже мой! Часовникът! Ръкавът! Ама че съм и аз… 

Николов отново понечи да спре поривът й да му помага, когато 

Ева се пресегна към втората приготвена вещ – платнена кърпичка с 

разлято във вътрешността мастило. Този трик беше стар колкото и 

самото мастило, ала Ева беше убедена, че никой човек, било то мъж или 

жена, не би простил, ако някой съсипе скъпата му дреха. 

– Това кога ли се е появило там? – Ева не знаеше вече какво да 

каже, актьорството не й се отдаваше. Досега щяха да са я метнали в 

другия край на стаята и липсата на реакция у адвоката я объркваше. 

Николов огледа часовника и мокрия ръкав на ризата си. 

Мастиленото петно се уголемяваше с всяка секунда, размивано от 

водата в тъканта. Адвокатът стана, свали сакото си и започна все така 

безразлично да разкопчава маншетите си. 

– Разпечатай още едно копие и ми го донеси – нареди той. Ева 

клечеше до бюрото, все още в очакване той да избухне, затова го 

поглеждаше от време на време с някакво детинско учудване. – Какво? 

Искаш да гледаш ли? 

Последното той изръси, докато разкопчаваше ризата си. Ева 

забеляза, че той беше отворил вратата зад стола си. Оказа се килер с още 

костюми, досущ като този. Червени петна пламнаха внезапно по лицето 

й, устата й пресъхна и тя засрамена се изстреля от кабинета, без да може 

да отвърне. 

Още щом затвори вратата след себе си, Ева се окопити и стисна 

вазата гневно. 

– Какво трябваше да отвърна? – зашепна тя на себе си. – Ако бях 

казала „да“, щеше ли да се ядоса? Ами ако бях казала „не“? Съблазнен 



или пренебрегнат? Какво трябваше да отговоря, по дяволите?... И откъде 

се взе този килер? 

Същият следобед Ева измисли втория си план и се освободи от 

работа един час по-рано. На следната сутрин адвокатът намери кабинета 

си в пълен безпорядък. Прозорецът зееше отворен, по пода се бяха 

изсипали всички налични гадинки и твари от градинката долу. В ъглите 

се бяха събрали сухи листа, части от паяжини. Изпод тези скривалища 

изпълзяваше по някое гущерче, бръмбар или дори хлебарки. Последните 

бяха в изобилие. И когато адвокатът отвори килера с дрехите си, 

дочувайки страшен шум и от там, рояк молци се спусна връз него и той 

отстъпи отвратен. 

Ева стоеше на вратата и наблюдаваше всичко това с отнесен и 

глуповат поглед. 

– Само оставих прозореца отворен да се проветри, че нещо тук 

миришеше. 

– Това нещо продължава да си мирише. 

Ева пак зачака реакцията му, но адвокатът се обади на някаква 

служба за борба с паразитите, взе си важните документи и се премести 

при един от помощниците си в съседния кабинет. Ева въздъхна подире 

му, а после отиде да си прикрие следите. Предния ден беше похитила 

запасите от пакетчета мед на бармана. С половината беше забъркала 

разтвор с вода и беше напръскала целия кабинет, особено мокета. С 

останалия мед беше направила захарна пътечка по фасадата чак до 

градинката долу, за да се изскачат гадинките догоре. С молците обаче 

видя зор. Не беше спала цяла нощ, за да ги излови в стар склад за дрехи 

с друг разтвор от хлебна мая и кафява захар. На всичкото отгоре се 

оказа, че адвокатът имаше резервни костюми дори в багажника на 

колата си. Ева го наблюдаваше от собствения му кабинет, стискайки 

зъби. „Вероятно има и костюм под костюма“ – мислеше си тя, 

проклинайки предвидливостта му. – „Домът му трябва е подготвен за 



Апокалипсиса. Няма да се учудя, ако в мазето има бункер с консерви… 

Но той май наистина държи тази кола, а?“ 

Напълно забравила за последствията от лошия късмет, на третия 

ден под ножа попадна беемвето на адвоката. Така им беше набрала, на 

него и на Синчето, че никак не й дожаля за новичкото возило. 

Случи се подходящ ден. Беше понеделник и целият офис гореше и 

кипеше от позвънявания – ту клиенти, ту купувачи, ту дори общината. 

Всеки беше страшно зает, а обажданията ставаха от важни, по-важни. 

Ева си правеше проучването и отговаряше на телефона на адвоката. 

Записваше съобщения, но не му ги даваше, а ако минеше покрай нея да я 

пита, тя вдигаше рамене и продължаваше с проучването си. За нея 

нямаше кабинет, но той й намери бюро и компютър, а после изкара 

собствения си телефон, когато усети колко му пречеше. 

– Нямаше ли секретарка? – запита го Ева, вместо да се 

позаинтересува защо още на третия ден й гласуваше подобно голямо 

доверие. 

– Днес е доста натоварено. Няма да е излишна и твоята помощ. 

Ако се обади архитектът, веднага ме извикай, нали? 

Ева кимна и реши, че не е подходящо време да си играе на 

нервички. Но после видя календара и когато архитектът най-накрая се 

обади, тя с трепереща ръка записа съобщението му, затвори, а после 

зачака края на работния ден. Не я свърташе от притеснение. Молеше се 

Николов да си стои в кабинета и да не я разпитва. Обадиха се и други 

важни хора, все спешни, все бързащи, все обвързани с юриста. Ева дори 

започна да мисли, че лошият късмет най-накрая е проработил в нейна 

полза, така че когато стана време за спешната среща на адвоката в 

общината, Ева му се изпречи на пътя с цял куп съобщения, които „била 

получила в последната минута“. 

Николов опита да й продиктува отговорите за някои, докато 

слизаше към колата си и си оправяше сакото. Ева нарочно беше 



подредила бележките по важност, така че когато двамата стигнаха до 

колата му, тя съобщи за архитекта, адвокатът се завъртя на пети и се 

върна обратно горе. А когато отново се разбърза, намери колата си със 

спукана задна гума. 

Ева отново стоеше нейде встрани, очаквайки нетърпеливо 

експлозия от флуиди, агресия, тестостерон и слюнка, а получи само едно 

„пуф“, когато адвокатът слезе в гаража и отпраши към общината със 

служебната кола. 

– Ах, ти, мръсна, долна, неприкосновена твар! Виж докъде ме 

докара, че да падна толкова ниско! Ти нормален ли си изобщо? 

Извънземно! 

Ева дори не изчака колата да свие по алеята между вилите, когато 

се нахвърли върху един храст и опита да го изкорени. Ръцете й душаха 

жилавите му стебла, а клоните жулеха зачервеното й от срам и гняв 

лице. Като й поотмина, пусна оределия храст и осъзна, че за пръв път се 

беше подлудила сама. От това я изби на смях, а после пак се хвърли 

върху същия храст, озлобена задето не можеше една работа да свърши 

като хората. 

– Какво ти се е случило? – запита адвокатът на следната сутрин, 

когато Ева дойде с констатацията от първото си проучване. За пръв път я 

виждаше умърлушена, пък и с тъмни кръгове около очите. Дрехите й 

бяха същите, а по ръцете и лицето й си личаха пресни драскотини, 

обагрени в мръснозелено. Ева гледаше пораженчески към пода и 

подсмърчаше. – Плакала ли си? 

– Не, господине – тя пак подсмъркна и извади смачканата 

кърпичка да попие течащия си нос. – Случи ми се карма. 

– Карма ли? – адвокатът премигна с учудване. 

– Би трябвало да продължи 3 дни, но ако е от четворната, ще е 

цели 12. 



– Не зная как да ги помогна с кармата, – отвърна през смях 

Николов – но имам хапче за настинката ти. 

Ева вдигна поглед поразена. За пръв виждаше адвоката да се смее. 

Той веднага почувства объркването й и сподави смеха си несполучливо. 

– Понякога се стряскам от нещата, които се въртят в главата ти – 

рече той да се оправдае. – Имам чувството, че само тялото ти е тук, но 

ти си някъде другаде, в твоя си свят. 

Ева се смути. Огледа кабинета и опита да си спомни какво му 

беше казвала последните дни. 

– Рядко… общувам с хората. Прекарвам… много време сама и 

понякога прескачам цели разговори, мисли, изречения, а понякога и дни. 

За мен времето тече различно от вашето. 

– Тогава защо вярваш в глупави неща като кармата? Ти 

разсъждаваш аналитично. 

– Защото когато си наясно с нещо, то също е наясно с теб. Аз може 

да го наричам карма, други да го наричат иначе, но ми е ясно, че когато 

направя нещо, то ще се върне при мен под друга форма. Хрема. 

– И какво направи, за да я заслужиш? 

– Опитах се да удуша един храст. 

– И кой спечели? – усмивката пак заигра по устните на адвоката. 

– Кармата. 

Този път Ева го изпревари и сама се засмя. Извади нов лист и го 

подаде на адвоката. Той го изчете отгоре-отгоре и пак погледна към 

лудото момиче. 

– Какво е това? Нали готвеше меню за гостите в Русия? 

– Да, но… Не зная дали сте ходили в нашия ресторант. Ходил ли 

сте? Няма значение. Аз работих известно време в хотела, но 

камериерките са били там и такива неща ми разказаха, че тръпки ме 

побиха. Целият този ужас може да се побере в две думи – олинклузив. 

– Олинклузив? – повтори адвокатът, облягайки се назад. 



– По принцип това е работа на нашия управител и сигурно не 

знаете, че в ресторанта има правило храната да се хвърля след третия 

път. Например, ако за обяд има салата зеле и зелето не се изяде, за 

вечеря от него се прави яхния. С местото е дори по-зле. Първо го пекат 

на скара. Ако не се изяде, на следващото хранене го измиват и правят на 

гювеч. Ако пак не се изяде, измиват го повторно, накълцват го и правят 

от него супа на следващия ден. Едва тогава го изхвърлят. Правят така с 

всичката храна. Взимат я, измиват я и я готвят отново. Не мисля, че 

руснаците ще искат да се хранят с нещо, от което се е хранил някой 

друг. Тези истории ми напомниха за вица със зайчето и портокала. 

„Какво ядеш, зайо? – Портокал. – Защо вони така, тогава? – Защото го 

ям за трети път.“ 

Адвокатът изпусна тежка, присмехулна въздишка и завъртя стола 

си наляво-надясно без причина. 

– Добре. Ти продължи да търсиш, но се грижи повече за себе си – 

Николов се пресегна до най-долното чекмедже и подаде на Ева две 

пакетчета разтворимо лекарство за простуда. – Между другото… този 

твой храст има ли си име? 

Николов мислеше за Теодор, докато Ева гледаше към адвоката, 

осъзнала че той разбираше думите й много по-добре, отколкото 

показваше. „Какво ли подозира?“ 

– Още не го знам – отвърна тя. 

 

18. 

 

След обедната почивка Ева се почувства много по-добре. 

Смяташе, че се е отървала от лошата карма, след като получи лекарство 

от човека, когото беше нарочила, затова реши да иде да се похвали на 

адвоката, но той не беше там. Хамавата Женя й смотолеви нещо за 

гробища и изчезна почти веднага. 



 

Лятно слънце печеше върху мраморните стълбове, съединяващи 

този и онзи свят. Навред бяха изкосили високи треви и бяха покрили по-

старите гробове, на които никой не идваше вече. Бабички щъкаха от 

ранни зори да се погрижат за последния дом на съпрузите си, ала 

веднага щом напече, изпокриха се под дърветата и започнаха да чезнат. 

Сред надгробните плочи остана да стърчи самотна единствено фигурата 

на адвоката. И в пек, и в мраз той носеше своя костюм със същото 

безразличие, каквото изпитваше към хората. Нищо не можеше да го 

смути. Дори не се порица, когато забрави за годишнината. Просто излезе 

от кабинета си, купи букет лилиуми на идване и застана пред гроба на 

жена си, без да продума. Ако някой сега го видеше, щеше да каже, че е 

потънал в скръбни спомени по отминало щастие или че води 

въображаем диалог с любимата си. Но Николов просто стоеше там. 

Чакаше. Отчаяно искаше да изпита нещо и затова чакаше непознато 

чувство да стегне гърлото му, да разтърси съзнанието му и сълзи да 

покрият скованото му лице. 

Като мина известно време, адвокатът приклекна да почисти 

плочата с малка метличка, скрита встрани. Изскуба плевелите, оплетени 

в ниската ограда, и захвърли стария букет, полагайки на негово място 

новия. Тук идваше всяка седмица с една бяла роза, а преди идваше всеки 

ден. Напоследък започна да забравя. 

Когато въведе всичко в ред, адвокатът изведнъж се почувства 

излишен. Този гроб не го вълнуваше вече. Беше чужд и непознат. 

Понякога гледаше снимката на жена си, колкото да се увери, че не я 

беше забравил, но усещаше, че нещо в него не беше вече същото. 

Привидно всичко си беше там – неговите спомени, съвместният им 

живот и денят, в който научи за смъртта й. Превърташе отново и отново 

в ума си тази кратка, похабена лента в отчаяно търсене на някакво 



остатъчно чувство, на бегла емоция, ала образите вече бяха чернобели, 

избледнели и неясни.  

Навреме усети приближаващия към него гост, ала не се обърна 

веднага. Онзи застана на почтително разстояние, взрян в същата 

надгробна плоча. 

Беше Теодор. 

– Сбъркал си посоката. „Сиена Бийч“ е от другата страна – 

продума адвокатът, докато се изправяше. Синчето остана поласкан, 

задето го беше познал и се подсмихна на себе си. 

– Да си призная, не знаех, че си женен, докато жена ти не почина. 

Ако я бях срещнал, щях поне да опитам да я съблазня. 

– Похвално е как успявал да отделиш време за всяка. 

Николов зарови ръце в джобовете си, наблюдавайки с презрение 

дрехите на Теодор. Той нямаше нищо черно в гардероба си и най-

близкия цвят, който откри, беше портокалово оранжево. Двамата се 

спогледаха с презрение. Синчето и друг път беше идвал тук да го 

провокира, но никога не си беше позволявал да се появи на годишнина, 

пък и в такъв безобразен вид. Адвокатът знаеше, че той готвеше нещо 

зад гърба му, ала изпита умора и раздразнение. И все пак, не направи 

нищо, за да го спре. Както с репортерката, така и с Теодор, Николов 

трябваше да действа дистанцирано, защото ако покажеше най-малка 

съпротива, можеше да му увиснат на врата за постоянно. 

– Чух, че идваш тук всеки ден – рече Синчето, вместо да каже, че 

плащаше на хора да го следят. – Защо? Би трябвало да я мразиш. Тя те 

предаде. Спеше с колегите ти и с най-големите ти врагове. 

– Мразя я – съгласи се адвокатът. – Тя си нямаше никого. 

Семейството й се отрече от нея, след като реши да не ги послуша и да се 

омъжи по любов. 

– Чувстваш се гузен? 

– Чувствам, че никой друг няма да дойде на гроба й. 



– Е, аз съм тук – палецът на Синчето сочеше широките му гърди. – 

Обаче никога не съм подарявал цветя, дори на живо момиче. Никак не е 

в мой стил. Но ти пък си толкова добър съпруг. Грижиш се за мъртвата 

си жена, въпреки всичко. И си така… всепрощаващ. 

Теодор се изсмя на последното, защото знаеше, че е сериозен. За 

него адвокатът бе противоположното на всичко, казано дотук. Не 

разбираше единствено защо Николов продължаваше да носи 

добродушната си маска. 

– Да не би да си забравил защо я сполетя тая участ? – Синчето 

понечи да го сръчка, но лакътят му не стигна до умисления адвокат. 

– Затова идвах всеки ден. За да й го напомням. Исках да види в 

какво ме превърна. 

Николов обърна гръб на Теодор и лицето на онзи изведнъж се 

измени. Синчето така се подразни, че не можа да спре следващите си 

думи. 

– Тя се самоуби,… нали? 

Адвокатът забави крачка и се извърна в профил. Злорада усмивка 

огря лицето на Синчето. 

– Че кой не би на нейно място? – т й продължи бавно да забива 

острия кинжал. – Ако е знаела и половината от нещата, които аз зная за 

теб, оле-мале! Вярно казват, че адвокатите били кръвопийци; че 

работели за сатаната. Ти обаче, г-н Николов, си жив дявол. Другите 

юристи биха ти се кланяли за чудесиите, които си способен да сътвориш 

в съда. Кажи ми, ама честно, как успяваш само с поглед да накараш и 

магистратът да се подмокри от страх? Ти човек ли си или само се 

дегизираш като такъв? 

– Може би трябва да престанеш да си сваляш гащите във ВАС. 

Застаряващите жени не са за теб. Всички там са развили особена форма 

на истерия, не ти ги препоръчвам. 



– Ти си падал и по-ниско… Или вече забрави за строежа? Едва-

едва изкопахме основите заради онези чалнати еколози, а един от 

работниците успя да се утрепе в изкопа. Кажи ми, колко минути ти 

трябваха да убедиш заседателите, че в сравнение с хотела, животът на 

този човек няма никакво значение? Застраховката му нищо нямаше да 

ни струва. 

– Баща ти настоя да пледирам, че нямаме вина, иначе 

инвеститорите щяха да ни разкъсат. 

– Значи не се страхуваш, че майката на мъртвия може да те 

прокълне? Или да те издебне извън съда, за да отмъсти? 

– Взривявали са ми колата и за по-малко. Ако се притеснявах от 

такива дреболии, нямаше да стана адвокат. 

– Но ти не си просто адвокат. Ти защитаваш цялата фирма и всяка 

кирлива риза става твоя собствена. Как може да продължаваш да 

работиш за баща ми, след като той те кара да правиш това? 

– Той не ме „кара“, аз съм си такъв. Пък и трябва да се яде, нали? 

Адвокатът смигна закачливо на Синчето, както той правеше, 

когато му предложеше някое от момичетата си, а после тръгна през 

гробищата, все така умислен за недалечното минало. Думите на Теодор 

обаче наклониха мислите му в друга посока. Николов така и не разбра 

кога беше станал безчувствен към жена си, ала добре поменеше точно 

кога тя захладня към него. Стана само няколко месеца преди да я убият. 

Дотогава те живееха не толкова като щастливо семейство, а по-скоро 

като партньори в частен бизнес. 

Тереза беше на 19, когато се запозна в университета. Деляха ги 

цели две години, но учеха в една и съща специалност. Тя бе чувала от 

колеги за прилежността му и го гонеше из коридорите за записки и 

лекции. Тереза беше будно и разговорливо момиче, на което никак не му 

допадаха мрачни и мълчаливи третокурсници, така че в началото тя само 

го използваше и дори му се присмиваше, когато беше в компания. 



Отделяше повече време на приятелите си, отколкото на учението и 

прекъсна в средата на втори курс, но не престана да досажда на младия 

адвокат, който вече беше събрал симпатиите на преподавателите си и 

работеше като стажант в голяма столична кантора. Всички му завиждаха 

и всеки искаше да си подръпне листенце от лавровия му венец. Той 

обаче от нищо не се вълнуваше. Невъзмутимостта му плашеше и 

отблъскваше хората. Дори Тереза се дистанцираше от него. 

Придружаваше го в съда или в парламента, за да намери начин да си 

върне студентските права, макар вече да знаеше, че от нея нямаше да 

стане юрист. 

Някъде между тези посещения Тереза започна да забелязва какво 

всъщност вълнуваше нейният „батко“. От случаите, с които кантората го 

натоварваше, той обръщаше най-голямо внимание на имотните измами. 

Независимо дали бяха от защитата, той държеше да изобличи истинския 

виновник. Николов не просто искаше да знае истината. Той търсеше 

справедливост за виновника. 

Тази негова страст се видя вдъхновяваща на Тереза и тя започна да 

му помага. Дебнеше, записваше, архивираше – правеше всичко, за което 

на него не му оставаше време. Тя беше неговата първа и единствена 

помощница. Заедно заловиха първия си мошеник и го наказаха дори, 

въпреки че съдът вече го беше оправдал. Тази игра се услади и на 

двамата – на Николов, защото за него беше лично, а на Тереза – защото 

си въобразяваше, че като му даде всичко, можеше да го промени. Така те 

заживяха в непрестанно издирване на нови и нови жертви. 

Николов ставаше все по-настървен, а Тереза – все по-отдадена. Тя 

гледаше на своя адвокат като на герой с дълъг плащ и поглед, взрян в 

хоризонта. Тайно му се възхищаваше, ала все още очакваше той един 

ден да се насити окончателно на отмъщението си, да се обърне към нея и 

да каже, че има нужда единствено от любовта й. 

Те се ожениха, но той никога не се отказа. 



А после, когато Николов започна да работи за компанията, нещо се 

обърка и тя почина заради една от последните им игрички. Когато това 

се случи, адвокатът най-сетне осъзна колко го беше обичала тя и какво 

всъщност изпитваше той към нея – нищо. Между тях всичко се беше 

случило естествено – страстта към мечтата, страстта към тялото, 

притежанието, удоволствието, но в крайна сметка се оказа просто 

изгодна сделка. Николов не можеше да си прости и все още търсеше 

някакъв момент в тези десет години, в който поне малко я беше обичал и 

сам не разбираше защо Тереза никога не успя да завладее сърцето му 

така, както стори отмъщението с него. 

 

19. 

 

Обграден от нежелани спомени, адвокатът седеше зад бюрото в 

кабинета си, разперил бездейно ръце върху работата си. Погледът му 

отскачаше от монитора върху двата купа папки от лявата страна. Всичко 

започна да избледнява и да губи смисъл. Единствено отчетливият глас 

на жена му продължаваше да го тревожи. От сватбата и годишнините им 

не бяха останали записи или снимки, но Николов ясно помнеше всеки 

жест, всяка дума така, като че се случваха пред него. Той се опитваше да 

не обръща внимание на тези вмешателства и търсеше как да изкорени 

източника на внезапните си възпоминания. Затова и седеше като поразен 

от мълния. Пропадаше в собствената си личност и дори не се сещаше да 

престане. 

Ева почука повторно на вратата. 

Като не получи отговор, тя сама си отвори и провря любопитните 

си очи през процепа. Радостна усмивка и облекчение грееха на 

порозовялото й от антибиотика лице, ала изведнъж помръкна, виждайки 

тъмната сянка, покрила главата и раменете на адвоката. Тя се смути. Не 

беше прилично да го тревожи. Хората като него надали можеха да 



преглътнат, ако някой ги свари в момент на слабост. Но, да, той също 

беше човек, щеше да е най-добре да свали завесата и да го остави, 

докато си върне предишния хъс за работа. 

Ева се дръпна назад и му хвърли поглед за последно, но се спря. 

Изведнъж адвокатът й се стори различен. Някак самотен, отхвърлен… 

Трябваше ли да го утеши? При него никой не идваше, никакви близки, 

нито лични обаждания. Николов беше голямо и важно колело в хотела, 

ала беше заменим като всички останали. Никой нямаше дори да 

забележи липсата му, както никой не беше видял посърналото му лице, 

когато измина пътя от гаража до втория етаж. Ева сама не бе 

предполагала, че подобен респектиращ човек може да е така сам. Все 

пак, тя реши, че ще е най-добре да остави нещата, както си бяха. 

Синчето не я беше пратил да му помага, а да го подлуди. Можеше дори 

да се възползва от самотата му, да го разгроми с няколко думи и после 

да гледа как същият този мрак го обвива напълно. Но… той нямаше да 

полудее от това, нямаше да се разгневи и да започне да крещи, както 

искаше Теодор. 

Адвокатът щеше да изгасне. Като свещ на вятъра. 

Отървавайки се от тези размишления, Ева открехна притворената 

врата и почука на касата, за да му привлече вниманието. 

– Г-н Николов, – усмихна му се тя широко – търсих ви по-рано 

днес, но ми казаха, че сте навън. Исках само да ви благодаря за 

лекарства. Много ми помогнаха. 

Адвокатът като ли пропусна да чуе влизането на Ева и се обърна 

едва на последното изречение. Изморените му очи пробягаха по лицето 

и дрехите й, като че виждаше непознат, а после пак се отправиха в 

своята си реалност. Ева остана така, без да помръдне, докато той се сети 

коя беше. 

– Днес може да си тръгнеш по-рано. Аз имам още малко работа. 



– Чудите се откъде да я подхванете? – подхвърли Ева, 

забелязвайки вкочанените му над листите пръсти. Той сконфузено ги 

прибра в шепи и нервно ги разтри, за да помогне на кръвообращението 

си. 

– Денят беше дълъг – рече той по-скоро на себе си. – Върви си, 

Ева. 

– Няма да ви преча… Искате ли да ви донеса нещо за вечеря, 

преди да си тръгна?... Странно е, но никога не съм ви виждала да се 

храните. Сигурно това обяснява неосведомеността ви относно нашия 

ресторант. 

– Храня се късно вечер след работа и рано сутрин. Понякога 

сливам двете хранения, друг път напълно забравям. Храната не ме 

вълнува. 

– Все отнякъде черпите сили си… Може би самата ви работа 

замества храната? Защо да не съчетаете двете? 

– Моля? – адвокатът отново я гледаше като непозната, но Ева не се 

засегна от хладността му. 

– Обещах да намеря подходящ ресторант за гостите, нали? Имам 

няколко предположения. Щях да обиколя сама тази вечер, но ако сте 

свободен, придружете ме. Ще се разведрите. 

– Не зная какво харесват руснаците. Трябва да извадя 

индивидуалните им профили и да сравня… – той се засуети и започна да 

мести папките по бюрото си, преди да се сети, че държеше профилите на 

друго място. Той стана, но Ева го спря. 

– Защо ни е да знаем какво ядат те? Може да им е омръзнало да ги 

хранят с едно и също. Според мен, ще е най-добре да ги оставим сами да 

преценят какво харесват. Едва ще пропътуват стотици километри, за да 

ядат от „манджите на баба“. Дошли са за нещо ново. Нека да им го 

осигурим и да се уверим, че не е било сготвено два пъти преди това. 



Вицът за зайчето с портокала пробяга покрай носталгичните 

спомени на адвоката и той се подсмихна едва. 

– Винаги ли правиш така? – запита той с пресипнал глас. 

– Как? 

– Атакуваш опонента си, докато той не може вече да ти 

противоречи? 

– Само загрявах – повдигна рамене Ева. – Малко се разочаровах. 

Твърде лесно се предадохте. Искате ли да изляза и пак да вляза, че да 

пробваме още веднъж? 

– Аргументите ти трябва да са непоклатими. В съда втори дубъл 

няма. 

– Ако се страхувате от повторно поражение, да подпишем 

споразумение още сега. Пазете си силите за гневните клиенти. Те се 

хранят три пъти на ден, за разлика от вас, и знаят как да се възползват от 

преимуществото си. Сега пак сте си добре, спор няма, но представете си 

само на какво ще сте способен с пълен резервоар. 

Николов си пое дъх и издиша бавно. В очите му се забелязваше 

задоволство. 

– Ще ми изпълниш ли едно желание? 

Ева кимна. 

– Не ставай адвокат. Ако се срещнем в съда, ще загубя от теб. 

– Имам ли потенциал за юрист? 

– Не. Ще се превия на две от смях и няма да мога да ти опонирам 

само за да те оставя да продължиш. 

– Вие ме взимате на подбив, г-н адвокат! Да, да! Виждам! – тя го 

посочи с пръст и също се засмя. – Забавлявахте се за моя сметка, така че 

вие ще платите за ресторанта. Разбрахме се! Да вървим! 

Преди адвокатът да каже каквото и да е, двамата вече крачеха из 

центъра на Созопол. Ева – самодоволна, хилеща се на всички страни, 



задето бе надвила адвоката, и Николов – забравил напълно за какво бе 

разсъждавал досега. 

Над града се смрачаваше и тесните улички бързо се изпълваха с 

живот. С мирис на хотелски сапун и морска вода в косите, туристите 

изпълзяваха от всички страни, за да тръгнат на бавна и дълга вечерна 

разходка покрай отрупаните сергии, препълнените ресторанти и 

нощните клубове под прохладното лятно небе. 

– Кога успя да се преоблечеш? – адвокатът не знаеше как да 

завърже наново разговора и посочи към ръба на късите й панталонки, 

който се подаваше под карираната риза. Ева инстинктивно ги дръпна 

надолу, усещайки че са се набрали за отрицателно време. 

– Неудобно ми е с тези къси поли по цял ден. 

– Защо ги носиш, тогава? 

– Водят се работната ми униформа. Не е като да имам избор. 

Адвокатът искаше да я пита кого измъчваше Теодор по този начин 

– нея или него, но съобрази, че Ева и без друго нямаше да му каже 

истината. Знаеше също, че тя вече е наясно с подозренията му, но по 

някаква причина продължаваше да избягва темата за назначението си. 

Адвокатът започна пак да върти очи по ярките витрини и цветни 

светлини, от които имаше усещането, че се движат в калейдоскоп, но 

тайно хвърляше око на Ева да не би да забележи още нещо. Той не 

знаеше какво да каже. Не искаше да звучи делово, ала неофициалната 

обстановка също го объркваше, затова се засегна, когато внезапно Ева го 

изблъска встрани. Адвокатът загреба с ръце и опита да се задържи, 

когато едно дърво наблизо го пое на мощното си стебло и пръстите му 

се захванаха за грапавата му кора. Когато се обърна към същото място, 

малка глинена саксия прехвърча и се разби в краката на туристите, 

оставяйки дъга от пръст и някакво мизерно цвете, задушено отдолу. 

Ева беше изчезнала. 



Първоначално адвокатът помисли, че вазата я е ударила, защото не 

видя, а само чу как тя се разби. Очите му зашариха по обърканите лица 

на хората, които заобикаляха или прескачаха жалката ваза. Като не 

откри Ева, адвокатът се отмести да види откъде беше хвърлено цветето 

и какво точно се беше случило. Усети леко докосване и се извърна 

изтръпнал. Отдръпна се, когато под носа му се изпречи бяла маска, ала 

позна топлите очи на Ева да го изучават изпитателно, сякаш 

преценяваше колко ли странно изглеждаше за него. 

– Какво е това на лицето ти?... Виждам, че е медицинска маска, но 

защо си я сложила? 

– Съвсем забравих, че когато съм в центъра, трябва да си крия 

лицето. Зимата ми е съвсем непосилно да излизам, но лятото е 

поносимо. Особено с подходяща дегизировка… Не се притеснявайте, ще 

свикнете. 

– Някой преследва ли те? 

– Конкретно в момента, не, но си имам проблеми с местните. Не 

ме харесват много-много. Може би, никак. Така или иначе, не 

разполагам с достатъчно време, за да разисквам този въпрос. 

– Нещо случило ли се е? 

– О, много неща. Ще се съберат в един роман. Може да се захвана 

някой ден да опиша всичко, но се боя, че ще дам на местните още един 

повод да ме изгорят на кладата. Е, ако бяхме в Средновековието, нейде 

из Франция или Германия. Такава е била съдбата на всички 

свободомислещи жени. 

– Колко точно не те харесват тези хора? – адвокатът несъзнателно 

прикри Ева с тялото си, докато оглеждаше собствениците на близките 

сергии. Те не изглеждаха подозрително, бяха заети с клиентите си, ала 

от време на време си подаваха главите сред навалицата, изтръпнали от 

напрежение. 



– Вътре, дълбоко в себе си, те много ме харесват. Просто още не го 

знаят. Я виж ти! – Ева заобиколи адвоката с котешка стъпка и посочи 

първия й попаднал ресторант. – Ето тук съм работила. Правят прелестни 

филенца. Майката на готвача има птицеферма в родното си село. Малко 

е незаконно, нали, но пък в цял Созопол няма по-крехко месо. Да идем, 

а? 

Ева тръгна нататък, без да изчака адвоката, а когато той най-сетне 

я настигна, завари я с вдигнати ръце да говори с някого през бара. Като 

влезе навътре, видя подпийнал възрастен мъж с оредяла, но къдрава коса 

да се цели с малък пистолет в Ева. Дулото несигурно трепереше, ала 

мъжът целият пламтеше от гняв и страх. Ева не изглеждаше изплашена, 

напротив – приемаше всичко на шега. 

– Джагаров? Шефе! Виждам, че след всички рушвети, най-сетне са 

ти върнали разрешителното. Да ти е честито! 

– Млъквай и си върви! – избълва онзи и замахна с пистолета към 

изхода, където стърчеше Николов. 

– Аз… Не, не, Джагаров. Аз нищичко не искам от теб – Ева се 

обърна и се усмихна на адвоката, правейки му отсечен жест да се 

приближи. – Казах на новия си шеф, че тук се правят най-добрите 

филенца и той дойде да ги опита. 

Джагаров, или както там се казваше, сканира адвоката за секунди, 

намери го за безопасен и посмекчи тона си. 

– Той да влиза. Ти иди от другата стана на улицата и да ти виждам 

ръцете! Ясно? 

– Успокой се бе, Джагаров. Имаш клиенти – Ева посочи хората, 

насядали в закритата част, които до един се бяха умълчали и 

наблюдаваха необичайното зрелище. 

– Те са редовни. Няма да имам проблем. А сега, върви! 

Адвокатът опита да въдвори ред и нареди на мъжа да свали 

пистолета, ала Ева го накара да седне и да млъкне. 



– Спокойно, спокойно! Това е нищо. Ще те изчакам ей там да 

вечеряш и после ще ти покажа и другия ми любим ресторант. 

– Как може място като „това“ да ти е любимо? В другия с пушка 

ли те чакат? 

– Те не са лоши хора, г-н адвокат. 

Ева почувства, че не може да се усмихне този път, затова излезе на 

пръсти от ресторанта, вдигнала ръцете си като при арест. Колкото и да 

не му се искаше, адвокатът не можеше да мисли за нищо друго и докато 

чакаше заветната порция пилешки филенца, наблюдаваше това 

нещастно, омразно момиче, за което всичко беше една голяма шега. Тя 

не си даваше вид, че са я засегнали; не ронеше тайно сълзи, обърнала 

гръб към него. Тя просто го чакаше – точно както му беше казала. Но с 

нищо не показваше какво действително чувстваше. Николов усети как тя 

незабелязано беше издигнала втора стена между себе и и него, и колкото 

повече я опознаваше, толкова по-недостъпна ставаше. Светът й 

изглеждаше страшен, негостоприемен, но потаен и омагьосващ. Какво 

криеше това дете от него? 

– Взех порция и за теб – заговори адвокатът, докато приближаваше 

Ева, за да не я изплаши. Тя свали ръцете си бавно и очите й се засмяха. 

Маската я караше да изглежда смъртнобледна. – Успях да ги накарам да 

ми я продадат, но не и да ги спра да я наръсят с чесън. Проблем ли е? 

– Е, щом не е сребърен нитрат… 

Ева благодари и свали наполовина маската си, подпирайки я под 

брадичката си. В момента, в който си взе едно парче, камък, запратен от 

едно кафене, бутна тарелката от ръцете й и филето се пльосна на още 

топлия асфалт. Само за един кратък миг адвокатът видя как гняв и 

разочарование пробягаха по лицето на Ева, а после тя започна да се смее 

и спокойно отхапа останалото в ръката й парче. 

– Не се притеснявайте. Ядох вчера… – тя изведнъж се сепна. – 

Искам да кажа… Сещате се… 



После побърза да тръгне, вдигайки високо яката на ризата си. 

Адвокатът погледна месото, а после и към страхливите очи, които го 

наблюдаваха от вътрешността на кафенето. С няколко широки крачки 

настигна Ева и се изравни с нея. 

– Защо им позволяваш да се държат така с теб? 

– Искате ли да ги сплашим? – очите й светнаха внезапно, но той 

знаеше, че тя продължаваше да се шегува. – Може да се възползваме от 

костюма ви, някоя и друга визитка, а може и да пуснете едно 

завоалирано изречение с членове и алинеи. Трябва да побързаме, че в 

компанията ми до сутринта има опасност да останете и без долни гащи. 

– Защо се смееш? Не знаеш ли, че можеш да ги привлечеш под 

наказателна отговорност? За нанесена обида по чл. 146 и чл. 148 от 

Наказателния кодекс. Глобата може да стигне до 3,000 лева или до 

15,000 при по-сериозно провинение. Ако свидетелствам, мога дори да 

им удвоя присъдите. По чл. 144, ал. 3 мога да ги вкарам в затвора за три 

години за закана за убийство. Оръжията въобще ли не те плашат? 

– Точно това! – Ева наби пети и посочи сериозното му лице. 

Адвокатът въздъхна раздразнено, зарови ръце в джобовете на панталона 

си. – Отива ви да сте адвокат. Сигурно знаете цялото законодателство 

наизуст. Те казват едно, вие казвате десет. Дали ще е достатъчно 

убедително? 

– Слушаш ли ме изобщо? – повиши глас Николов, ала Ева си 

остана все така невъзмутима. 

– Слушам ви, разбира се. Просто не исках да ви прекъсвам, но по 

чл. 148 глобата може да се замени с обществено порицание, а по чл. 144, 

ал. 3 обвиняемият може да се размине с пробация. Не бива да сте 

толкова краен. При първо обвинение съдът винаги избира по-леката 

присъда. Не е човешко да хващаме бика за рогата. 

– Значи знаеш тези неща? И все пак мълчиш? 



– Казах ви го – те нямат вина, че са такива. Колкото и развит да ви 

се струва светът, хората имат нужда от едни и същи неща. Хляб, любов, 

подслон, забавление, щастие… и чучело, на което да приписват всички 

злощастия. В някои култури го наричат „дявол“, „шейтан“, „демон“. 

Всеки вярва в нещо. Знаете ли защо на хората им е трудно да признават 

грешките си? Защото се опасяват самите те да не са една голяма грешка. 

Обичат ли ме родителите ми? Уважават ли ме приятелите ми? Ценят ли 

ме колегите ми? Вярна ли е любовта ми? Тези въпроси ги измъчват 

всеки Божи ден и те отчаяно се опитват да живеят възможно най-

простичкият и лишен от проблеми живот. Те гледат екшъни късно вечер, 

но не искат да спят под моста, като главния герой. Те мечтаят за любов, 

по-дълбока от океана, но не биха се хвърлили във водата, ако не са 

сигурни, че ще я получат. Те са страхливи, а страхът ги пази от 

нещастия. Затова и живеят толкова дълго. Разликата между мен и тях е, 

че аз също искам скучния живот, но не се страхувам от нищо. Затова ще 

живея най-кратко и най-пълноценно от всички. 

– Защо заговори за смърт? – адвокатът помръкна, спомняйки си 

годишнината на жена си. Ева дали знаеше? 

– Ха! На земята има 7 милиарда души. Все ще се намери един да 

ме замени. Дори половината да се гътнем, все едно. Нищо не е вечно. 

Останалите 3,5 милиарда ще скърбят и ще разискват въпроса известно 

време, но накрая ще се примирят с обстоятелствата и ще продължат 

съществуването си. Инстинктът ни за оцеляване е по-силен от всичко 

онова, което ни отличава от животните… Чакайте, чакайте! Сетих се 

нещо! Знаете ли защо на мъртвопияния мъж и най-грозната жена ще му 

се стори страшно парче? Знаете ли?... Защото тялото си мисли, че умира, 

и бърза да се възпроизведе. 

Ева изви врат назад, обзета от гърлен смях, който секна за секунди. 

Ледени тръпки обвиха голите й длани и крака и тя не можа да подмине 

острия взор на адвоката. Въпреки че беше изпълнен с безразличие към 



света и хората, той също можеше да показва гняв по един особено 

стряскащ начин. Той не сваляше поглед от Ева, като че вътрешният му 

глас я порицаваше и съдеше. На нея й стана неловко. Тя се обърна назад 

да си спомни началото на разговора, а после уверено си пое дъх. 

– Добре, добре. Искате да се храним заедно? Така да бъде. Сега ще 

освободя една. Чакайте тук. 

Николов не я попита какви ги беше намислила, а вместо това стана 

неволен свидетел на сцена, по-странна от онзи Джагаров с пистолета. 

Ева тръгна през тълпата и след малко се шмугна в едно капанче, пълно с 

пенсионери. За минута отвътре всички се разбягаха, поемайки в 

различни посоки и на зиг-заг. След последния старец се появи и Ева, 

която щастливо замаха на адвоката да се приближи. Той първо се 

подвоуми. Не можеше да отрече, че го беше уплашила. Дали и той не 

трябваше да се бои от нея? 

Когато все пак отиде, Ева тъкмо отваряше две бутилки бира. 

– Настанявайте се – посочи му тя мястото до себе си. Беше избрала 

малка масичка с гледка към главната улица. Адвокатът огледа първо 

вътрешността на капанчето. От пенсионерите бе останала остра миризма 

на старчески неволи, дима от цигарите им и мириса на спиртосаните им 

уста. В дъното буботеше тихичко тазвечерния мач. Адвокатът цъкна с 

език и седна до Ева. Тя чукна гърлото на бутилката си в неговата и отпи 

с облекчение. 

– По-добре не му мислете много – рече тя след втората глътка. – 

Можем да си позволим само петнайсетина минути. Или десет, ако няма 

трафик. 

– Какво ще стане след това? 

– Ще дойде пожарната. С големия, страшен маркуч. И много 

студена вода. За добро или за зло, това е цената да сме заедно… Имам 

предвид, на една маса. 



Адвокатът се подсмихна отново на детинската й реакция да не 

звучи като долнопробна прелъстителка. Ева се стараеше всячески 

техните разговори да не клонят към флирт, по-скоро от уважение към 

възрастта му. Това старание обаче никога не работеше в нейна полза. 

Правеше флиртът очевиден, притегателен, естествен. Като че Ева не 

можеше просто да изключи онази част от себе си, която копнееше да 

съблазни адвоката, да го впечатли и покори. Може би се държеше така, 

защото отдавна не беше разговаряла с друг човек така свободно; може 

би така трябваше да се случи. Ева не искаше да мисли повече и се опита 

да изпие бирата си преди здравият разсъдък да се беше върнал. 

Някакво дългочакано спокойствие отпусна адвоката с помощта на 

алкохола. След смъртта на Тереза той често се напиваше, но никога не 

успяваше да стигне до опиянение. А сега, само от тази никаква бира, той 

почувства облекчение, че страшните размисли вече не можеха да му 

досадят. Главата му се изпразни, душата му се напълни и погледът му 

заподскача по лицата на преминаващите туристи. Техният брътвеж, 

глуповат и досаден, го приписваше и той се носеше като самотна лодка в 

развълнувано море. 

Докато не настана буря. 

Ева беше трезвена и интуицията й подсказа кога точно щеше да 

дойде врага. Пожарникарите нарочно изгасяха светлините, за да я 

изненадат, но тя пак съумя да ги изпревари. Без предупреждение, 

сграбчи ръката на адвоката, несигурна дали й е позволено да докосва 

дланта му, и с всички сили го задърпа навън. Бутилките паднаха след тях 

и в капанчето пак стана глухо и пусто. Ева сви в първата пряка и 

погледна от ъгъла колко далече беше колата. После се обърна към 

адвоката, който пиянски залиташе от крак на крак и търкаше очите си, за 

да се събуди. 

– Тръгвайте насам! Ще се срещнем при колата. 



– Чакай! – сграбчи я той, когато тя се извърна в противоположната 

посока. – Да тръгнем заедно. Нали им избягахме?  

– Пожарникарите са като хрътки. Пак ще ме намерят. А ти си 

твърде бавен, старче. Хайде! 

Ева взе ръката му, за да я пусне, завъртя го и го побутна, а после 

сама се стрелна между хората. Пътьом беше свила една табла, 

захвърлена под масичките на капанчето. Отиде някъде по средата на 

улицата и се заразмаха, докато пожарникарите я забелязаха. 

– Хе-хей, момчета! Можете да си изгубите работата. И тогава кого 

ще тормозя аз? Помислете и за мен! 

Ева заскача наляво-надясно, когато първата струя плисна на 

сантиметри от нея. Тя това и чакаше. Асфалтът се намокри, хората се 

отдръпнаха и отвориха дълга пътека назад. Ева стъпи отгоре и когато 

втората струя атакува, тя вдигна таблата, стисна я здраво и полетя назад, 

тласкана като от морска вълна. Ева приклекна и наклони главата си, за 

да не й влиза водата в очите. Чехлите й се хлъзнаха назад и тя успя да 

запази равновесие. Когато силата на струята заслабна, тя захвърли 

таблата и побягна. Адвокатът я изгуби от поглед и се завтече към колата, 

както му беше казала. 

Изминаха пет минути, после десет. Ева я нямаше. Адвокатът 

обикаляше по тротоара и търсеше червеното каре на ризата й. По някое 

време Ева се появи с мокра коса и чужди дрехи. Държеше чехлите си в 

една ръка и мокрите си дрехи в друга. Крачеше бавно, защото се 

опасяваше да не настъпи нещо остро. Като приближи, Николов видя, че 

тя беше облечена в къса бяла рокля и дълго черно сако. Тя се засмя без 

причина и събра ръцете си засрамена. 

– В „Съксес“ има булчинско парти. Това са дрехите на 

младоженката и единия от стриптийзьорите й. Беше твърде тъмно, за да 

огледам етикета, но почти съм сигурна, че това сако се яде. 



Адвокатът понечи да продума, но от устата му изхвръкна само 

една въздишка на безсилие пред креативността на Ева. Вечерта ставаше 

все по-забавна, ала тя сама предложи да спрат с издирването на добър 

ресторант, преди някой наистина да беше пострадал. 

– Руса перука трудно се намира в Созопол – продължаваше да 

разсъждава Ева, след като се качиха в колата. – Че ресторанти има, ами 

как ще разведа гостите, ако по мен хвърлят неща? Руснаците ще си 

помислят, че е на политическа основа и може да предизвикаме сериозен 

конфликт. Не съм сигурна, че съм подходяща за тази работа. 

– Не се измъквай! – строго я предупреди адвокатът. – Ще извикаме 

кетъринг от Бургас. А на всички тия ще пусна жалби в прокуратурата. 

Стига им на тях толкова почивка. 

– Не смейте! 

– Ама че си… – адвокатът пак й се присмя и тя направи фасон, 

защото също й стана смешно. Колата забави хода си. – Забравих да те 

питам къде живееш. 

Ева застина на седалката си неадекватна. Тя въобще не трябваше 

да се качва отново в колата, дори си го беше мислила, докато се 

намъкваше в тясната рокля, ала ето, че когато беше видяла адвоката да я 

чака, напълно беше забравила. Ева огледа къде се намираха и си спомни, 

че наблизо имаше малка къща, в която беше чистила преди две години. 

Собствениците живееха в Испания и идваха само есента. За 

домакинството се грижеше сега друга жена, която идваше за час всеки 

ден. Ева посочи напред. 

– Ето там е, но можете да ме оставите и тук, не е проблем. 

– Искам да те изпратя до дома ти, точно до входната врата. Сега 

чак разбирам несвързаните ти изречения за кармата. Чудно как изобщо 

успяваш да се добереш до хотела цяла. 

– От вашата уста звучи по-ужасно, отколкото е. 



Ева слезе пред къщата, затръшна вратата и помаха на адвоката да 

го отпрати по-скоро, когато иззад гърба й скочи огромен булдог. Той се 

хвърли връз оградата, раздиран от лай и омраза. Зъбите му предъвкваха 

железата вместо краката й. Ева веднага усети заплахата и цяла изтръпна, 

а Николов слезе от колата. 

– Какво има? Кучето не е ли твое? 

– Да, да, да. Мое си е. От ей такова парче месо го отгледах. 

Сигурно е подразнен от аромата на новия ми парфюм. Уверяваха ме, че 

влудява мъжете, но май действа само на кучета. Ще свикне моят… 

Пухчо. 

– На каишката пише Цербер. 

– Да, виж ти! Предният беше Пухчо. Този е Цецо. Как си, Цецо? 

Искаш ли дробчета, дяволско изчадие? 

– Как изобщо усеща парфюма ти, след банята, която ти хвърлиха? 

Забележката на адвоката накара усмивката по лицето й да застине. 

– Затова го нарекох дяволско изчадие – отвърна през зъби тя и 

продължи да се лигави на побеснялото куче, чиято пяна почти стигаше 

лицето й. 

– Няма ли да влезеш вече? 

– Че каква беля мога да свърша от тук до вратата? 

– Не искам преди лягане да си задам същия въпрос. 

Ева пак се усмихна криво. Вече й идеше да го зарита. Той усети 

това и допълни: 

– Нали знаеш как старите хора като мен се грижат за нуждите на 

младото поколение? 

– А… О! Не знаех, че сте толкова злопаметен. Спокойно! Няма да 

ви държа отговорен. Вие тръгвайте, а аз ще изчакам Цецо да се задъха и 

ще притичам покрай розите. Правила съм го милион пъти. 

– Имаш ли телефон? 

– В къщата ли? Не! Не ме търсете. 



– Просто искам да знам как да се свържа с теб при нужда. 

– О, това е лесно – Ева завъртя важно чехлите около показалеца 

си. – Просто следвайте светлините от сините буркани. Обикновено водят 

до мен. 

– Не ми казвай, щом не искаш – адвокатът вдигна ръце 

пораженчески, влезе обратно и потегли. 

Ева изчака колата му да свие, а после изведнъж раменете й се 

отпуснаха и главата й хлътна изморено между тях. Само Цербер 

продължаваше настървено да си дере гърлото. 

– Какво бе, Цецо!? Притесняваш се, че ще ти взема работата ли? 

Как можаха да ме заменят с пес като теб? Сега доволен ли си, мастийо? 

Заради теб трябва да вървя четири километра! Какво ще правим, бе, 

Цецо? Решението е само едно – от теб ще стане чудесен чифт нови 

обувки. Их, значи, к‘ъв си! И ти не носиш на майтап май! Хубаво! 

Разбрах те! Махам се! Няма ме… Мъстия! 

 

20. 

 

Здравето на Ева сериозно се разклати и този път кармата нямаше 

нищо общо. Тя страдаше повече когато постъпваше правилно (както 

направи с пожарникарите), отколкото когато пакостеше умишлено. Сега 

се опитваше да не мисли, но главоболието й пречеше дори една 

разпечатка да извади. Подпираше се на големия принтер и се опитваше 

да различи бутоните през замъгленото си от болестта зрение. Очите й 

сълзяха, носът й не изоставаше, а от време на време я атакуваше остра 

кихавица, от която всички се отдръпваха. Най-изплашен обаче беше 

пълничкият мъж с иконите на Богородица. 

Той дразнеше Ева, защото олицетворяваше всички хора, които 

сляпо я мразеха. Дори зад комичната си стена от шишета светена вода и 

лаврови венци той не оставаше спокоен. Ако имаше бяс, който трябваше 



да бъде укротен, то това беше неговият. Ева не се чувстваше и 

наполовина толкова добре, че да се заеме с този случай, но тъй като 

нямаше други задачи за деня, освен кетъринга, реши да го постави на 

място. Не искаше да прави сценки, затова го причака пред мъжката 

тоалетна. 

– Знаеш ли, колега – проехтя гласът й внезапно и сърцето на мъжа 

се блъсна бясно в големите му гърди и той почти не загуби съзнание. 

Ева го сграбчи за реверите и го притисна към стената, за да я погледне. 

Онзи искаше да се изтръгне от хватката й, ала не смееше да я докосне. – 

Вероятността да умреш, докато се опитваш да избягаш от онова, от 

което можеш да умреш, е 45%. Това е почти половината ти живот. 

Виждам, че си още млад. Деца и семейство искаш ли да имаш? До кога 

ще живееш така? Голям човек си станал… Какво е това? Какво търсиш? 

От кога пък имаш инхалатор? Дай го на мен! 

Ева измъкна инхалатора от джоба му и му помогна да вдиша. 

Лекарството обаче не му помогна. Той продължи да се задушава, а Ева, 

вместо да отстъпи, забеляза нещо да се подава под яката на ризата му. 

Разкопча я насила и откри цял възел с верижки, канапи и треви против 

уроки, кой знае от кои врачки и баячки из града. 

– Не ми казвай, че си дал пари за това. Пусни инхалатора! Не ти е 

нужен! Махни ги тия глупости! С тях можеш да пукнеш до края на 

седмицата. Ах, как ме вбесяват тия неща! Знаеш ли колко шарлатани се 

завъдиха в Созопол заради мен? Дават ли ми процент, според теб? И да 

ми даваха, нямаше да приема. Врачките са ходещо бедствие. На кого 

мислиш, че са се молили, за да ти направят тия магии? Какво ви става 

бе, хора? Четат ви молитва през деня против уроки, а вечер се мъкнете 

при ония вещици. Акъл нямаш в главата, тикво! До две седмици ще 

паднеш болен на легло. И пак аз ще съм виновна. Сега… събери всичко 

и го изгори. Иконите и светената вода запази, а ние с теб ще си стиснем 

ръцете и зло няма да те сполети. 



Пълничкият мъж, вече пребледнял като платно, слушаше съветите 

на Ева, а мъничките му очички непрестанно се движеха нагоре-надолу 

по коридора с надеждата някой да го спаси. Единствената помощ, която 

получи, беше протегнатата й ръка. Той дълго се двоуми дали да приеме. 

Боеше се до смърт от това дребно и опасно момиче, не вярваше на 

думите й и вече мислеше за следващата баячка, при която да се изръси. 

Ева усети, че нямаше лесно да го придума, затова хвърли талисманите и 

му заши два шамара. Задърпа го за ушите, удари го отново и пак го 

блъсна в стената. 

– Слушай, тиквена главо! Ако още сега не ми стиснеш ръката, 

такъв бой ще ти хвърля, че ще те пратя в спешното, та да не можеш дори 

да си помислиш да стъпиш при онази вещица, ясно? Ако толкоз искаш 

да хвърляш пари по жени, купи един букет на счетоводителката от трето 

бюро. Любовта е най-голямата сила на този свят. Ако и да умираш, от 

гроба ще станеш, така да знаеш! Хайде вече, вземи се в ръце! Дай си 

ръката! 

Ева го пусна, стисна му дланта, разтърси я здраво и го посочи за 

последно, та да има едно наум, а после отиде да си направи 

разпечатките. Мъжът постоя на стената около минута-две, но не посегна 

към талисманите или инхалатора си. Пое си дъх дълбоко и с 

удовлетворение, каквото не бе изпитвал от дълго време насам. 

Случката развесели Ева и докато се качваше, реши да я сподели с 

адвоката. Незнайно защо, но Ева усещаше, че може да разговаря с него 

за всичко, дори за най-дребното. Него обаче го нямаше в кабинета. Тя 

надникна и огледа любопитно. Усещаше аромата му, дори чуваше 

гласът му, но той идваше някъде от конферентната зала. 

Ева се дръпна от кабинета и тръгна из втория етаж да го търси. 

Щом го откри, забеляза, че с него имаше някого – Ана, майката на 

Синчето. Адвокатът беше седнал небрежно на едно от страничните 

диванчета, докато г-жа Райнова се бе допряла до крака му. Едната й ръка 



бе облегната на рамото му, а другата се движеше по бедрото му. Тя му 

каза нещо, той се извърна към нея и двамата се спогледаха по един 

особен начин, който Ева не можа да разбере от разстояние. Въпреки че 

отдавна бе надраснала възрастта си, светът на възрастните все още й се 

струваше объркващ, дори противен. Не знаеше за какво си говореха 

Николов и Райнова, ала изглежда не бяха безразлични към другия. Не 

беше омраза, нито любов, нито сексуално напрежение, а едно такова 

животинско привличане, което носеше едновременно удоволствие и 

неудовлетворение. Възрастните, според Ева, бяха способни на подобни 

низости от отегчение. Те вече се чувстваха достатъчно омърсени, за да 

не вярват в детински небивалици за „съвест“ и „морал“. 

Причината Ана да беше тук днес, а не под масата в поредния си 

алкохолен ступор, беше Теодор. Още от предния ден той я беше 

подготвял – скри й бутилките и я застави да му помогне. И друг път Ана 

бе опитвала да съблазни адвоката, ала всеки път го намираше все по-

отблъскващ. Като мъж, той изглеждаше желана партия и Ана му бе 

хвърлила око още при постъпването му на работа. Ала в личността му 

имаше нещо изкривено, объркано и грешно, за което тя не намираше 

думи. Просто искаше да избяга. Теодор я увери, че този път е напипал 

болното му място. 

Г-жа Райнова се намърда в кабинета на Николов по мрежести 

чорапогащи и лилав корсет и направо му се предложи. Въпреки че 

изглеждаше по-зле от магистралните жрици, тя носеше класата на 

своето съсловие. В очите й гореше досада от собствения й живот и 

състоянието на мъжа й и въпреки това тя се боеше да го изгуби. Когато я 

видя, адвокатът си върна предишната суровост, остави работата си и 

сплете пръсти в очакване на новия й монолог от поредицата „Да 

поиграем на Монополи, въпреки че мъжът ми още е жив“. 

– Да поговорим някъде насаме – рече тя, сваляйки очилата си. 

Направи чупка в кръста и показа отпуснатото си бедро, без да поглежда 



право в него. Адвокатът се загледа в колана на жартиерите й, несигурен 

дали това наистина му се случваше. 

– Тук сме насаме. 

– Нека да е другаде някъде. Тук всеки може да влезе. 

Така се озоваха в конферентната зала. Адвокатът изчака Ана да 

седне първа, за да отиде в противоположния край, ала тя стана и се 

намести до него. Още щом допря крака си в неговия, ледени тръпки я 

обвиха като в пашкул и тя потрепери, ала на инат не отклони погледа си 

от неговия. 

– С какво да ви помогна днес? – рече примирено адвокатът. 

– Получих една жалба, г-н Николов. Не можах да спя цяла нощ от 

притеснение. Ще я погледнете ли? – Ана бръкна в пазвата на корсета си 

и измъкна от там прегънат на две плик. Адвокатът го пое делово и го 

разлисти набързо. 

– Това тук е с изтекла дата. Забравихте ли, че почти не блъснахте 

дете на първи юни? 

– Какво съм виновна, че децата се шляят като отвързани? Родители 

нямат ли си? Моето Тошенце не беше такъв като малък.  

– Минали сте през празнично шествие с колата си. 

– Именно! На децата не им е работа да вървят по средата на 

улицата. Там е за колите – главата на Ана се поклащаше като на кукла, а 

клепачите й не помръдваха. 

– За ваше успокоение и за крепкия ви сън ще кажа, че въпреки че 

родителите пуснаха жалба, на случая не се даде публичност. Репортажът 

не беше пуснат в нито една от големите телевизии. Потулих всичко за 

седмица. Ако сте забравила за това, сигурно не помните и че ви помолих 

да си наемете шофьор. 

– Да наема? Сега? – устата на г-жа Райнова се разчекна. – Когато 

семейството ми изнемогва? 



– Издръжката ви е повече от прилична. Никога нищо не съм ви 

отказвал. 

– От самата мисъл, че завися от теб, Николов, ми се струва 

достатъчно голямо ограничение. 

– Да ви запиша ли час при психолог? Той идеално ще ви влезе в 

положението. Въображението на хората е единственото място, на което 

законът е безсилен. Както и аз. 

– Луда ли ме нарече току-що? 

– Разбира се, че не, г-жо Райнова. Вие сте изключително 

харизматична и властна жена, далеч над моите възможности. Другата 

седмица заминавам за София за делото на мъжа ви. Искате ли да му 

предам нещо? 

Ана се подсмихна горчиво. Тогава ръката й сама се плъзна по 

панталона му. В същия момент Ева застана безмълвна на вратата. 

– А ти… не искаш ли да заемеш неговото място? Аз ще ти 

помогна. Двамата ще управляваме тази компания рамо до рамо. Сам 

виждаш, че синът ми е още незрял. Ти си роден да бъдеш начело. Не 

мечтаеш ли за още власт? За какво ти е пълномощно, когато можеш да 

имаш всичко? 

Ева почувства, че още стоеше до вратата. Дръпна се назад и 

потъна в мрака, без да издаде звук. 

От известно време адвокатът мислеше за посещенията на Ана и 

странните им разговори. В началото той ги беше взел за естествена 

реакция към откритото завещание, ала сега си даде сметка, че жената на 

Евстати опитваше упорито и глупаво да направи нещо далеч по-

елементарно от това да го съблазни. Този факт жегна леко мъжкото му 

достойнство, но пък и го изпълни с горчиво съжаление към майката на 

Синчето. Сигурно тя гледаше на действията си като на голяма жертва 

или отстъпка и за нея това бе максималното, което изобщо можеше да 

направи, за да си върне парите. 



– Всичко ли? – повтори адвокатът, а погледът му стана отнесен и 

далечен. По лицето му пробяга половинчата усмивка, после той 

въздъхна блажено и се изправи неочаквано да оправи сакото си. Ръката 

на Ана се изплъзна от бедрото му и падна като покосена на твърдия 

диван. – Аз вече имам всичко, госпожо. Няма нищо на този свят, което 

да желая. 

– Нищо ли? – увисна грозно ченето й и Ана го раздвижи нагоре-

надолу, докато си събере мислите. – За какво живееш тогава, щом вече 

имаш всичко? Все нещо ти липсва. Все за нещо копнееш. Няма такъв 

човек, който да има всичко. 

– Но вие току-що казахте, че ще ми дадете всичко. Аз отвърнах, че 

вече го имам. Защо си противоречите? Или говорим за различни неща? 

– Николов,… 

– Госпожо… Прекрасна госпожо. Целувам ви ръка – той наистина 

се наведе, за да вземе от дивана покосената от безразличието му длан и 

да я поднесе към притворените си устни. – Целувам я, защото това е 

„всичко“, което ще получите от мен. Какво? Малко ли ви се вижда? Така 

е, защото моите и вашите разбирания ги делят светлинни години. Вие 

едва помръдвате устни в спазматична усмивка след успешен шопинг 

маратон, а аз съм благодарен, ако изкарам до вечерта без някой да ме е 

нарекъл „кръвосмукач“ или „дявол“. 

– Че от кога прякорите ти правят впечатление, Николов? – ледено 

сините очи на Ана срещнаха тези на адвоката. Тя се измори бързо от 

собствената си игра и се предаде. Адвокатът отново почувства 

разочарованието да го боде в гърдите. 

– Винаги, госпожо. Това, че не цивря и не се крия в полите ви при 

всеки възникнал проблем, не значи, че пренебрегвам тези неща. Вашият 

син е същински щастливец с майка като вас. Щеше ми се да ви цени 

поне наполовина, колкото заслужавате. 



Адвокатът се усмихна още веднъж, свали сакото си и го метна 

внимателно върху разголените крака на Ана. Тя потръпна, като че я бяха 

облели със студена вода, и измери с нерешителен поглед адвоката. 

Самодоволен и развеселен от разговора, той бавно прекоси коридора 

обратно към кабинета си. Видя, че вратата беше притворена – някой го 

беше търсил. Той влезе да се ориентира по оставения аромат, когато 

видя на бюрото си разпечатка на бургаски фирми за кетъринг. 

„Ева“ – продума устата му сама и той се усмихна несъзнателно на 

листа. Остави го на мястото му и отиде да я потърси при вилите. Щяха 

да настанят руснаците на първа линия и Ева се грижеше за чистотата, 

като ходеше след камериерките и повдигаше всяка мебел или завивка за 

забравена прашинка или петно. Откакто на едно от леглата забеляза 

жълт чаршаф, скара се с момчетата от пералнята. 

– Ти би ли спал върху това? – нареждаше ги тя и адвокатът я 

чуваше чак в кабинета си. – А би ли дал на децата си да спят на това? 

Защо включвате само две перални на половин програма, след като имате 

шест? Всички знаем, че крадете от праха за пране, но трябва ли 

клиентите да страдат заради това? 

– Не взимаш ли работата си твърде навътре? – оправдаваха се те, 

но някак по-тихо и сдържано. 

– Виновна ли трябва да се чувствам, задето я върша? 

Адвокатът въздъхна и притвори очи, когато споменът свърши. 

Погледна пак през прозореца да види къде се губеше Ева, когато я 

забеляза да превива гръб над една камара чанти и кашони, стоварена 

пред втората вила. Интересно кой ли от руските гости беше подранил, че 

беше пристигнал насред подготовката за търга? И защо точно Ева се 

занимаваше с багажа му? 

Адвокатът плъзна очи по алеята да види къде се бяха дянали 

портиерите. Двамата бяха на сходна възраст и пушеха тайно отзад. Но ги 

нямаше. Никой не беше разбрал за идването на този човек. Николов се 



обърна за миг да си спомни дали имаше друг костюм в същия цвят, че да 

вземе сакото от него. Мерна темето на Синчето да се подава от 

прозореца на вилата. Той се размаха, раздавайки заповеди на Ева. Тя 

пусна куфарите, които беше помъкнала, в тревата, сгази теменужките и 

помъкна един огромен, тежък кашон, намествайки го от време на време 

с коляно. Тази сцена се повтори няколко пъти. Ева ставаше все по-

изморена, а Синчето си менеше мнението от минута на минута и не я 

оставяше дъх да си поеме. В крайна сметка, той се принуди да слезе 

долу, но вместо да й помогне, започна да я преследва с колата за голф, с 

която туристите обикаляха алеите между вилите. Ева се стряскаше всеки 

път, трябваше да бяга, но тежките кашони бързо я заземяваха и тя 

падаше ту на лакти, на брадичката си или направо по корем. От яд 

блъсна един по-лек кашон под гумите на колата за голф и Синчето без 

малко не я преобърна, страхувайки се да не се блъсне. 

Внезапно Теодор изпита силно раздразнение, задето му 

прекъснаха играта. Скочи от мястото си и тръгна право срещу Ева, 

набивайки крачки в тревата. Ева не помръдна, но впери поглед в него, 

очаквайки да получи круше между очите. Синчето вдигна ръка, 

адвокатът се пресегна и в момента, в който я стовари, спря на 

сантиметри от главата на Ева, а после настойчиво я погали. 

– Кученце. Мъничко, палаво кученце си ми ти – занарежда Теодор, 

продължавайки грубо да гали косата й. Ева сведе главата си и погледна с 

презрение встрани. – Как може господар да удря кученцето си? Няма, 

няма! 

– Кога от богиня станах на куче? – измънка тя и очите й блеснаха 

срещу слънцето. 

– Ние, мъжете, наричаме жените богини само когато е трудно да се 

доберем до леглото им. Но тъй като вече си моя и правиш каквото ти 

кажа, си моето кученце. Баф-баф! Дай муцунка! Дай гушката! Ня-ня-ня! 



Синчето стисна челюстта й и сви устни съвсем близо до лицето й, 

радвайки се на новата си придобивка. 

А адвокатът гледаше. 

 

21. 

 

Скритата война между адвоката и Синчето вече имаше нов 

участник. Още не беше изтекло едно денонощие, когато двамата 

започнаха да се препират и едва ли не се хванаха за гушите да пращат 

Ева по задачи. Ако Николов кажеше „А“, Теодор кресваше "Б“, след 

което двамата изсипваха срещу другия куп доводи, без да си дават 

сметка колко детински ги караше да изглеждат. 

– Ева, трябва да прецениш коя от двете зали е най-подходяща за 

приема след търга – рече адвокатът, игнорирайки факта, че тя беше 

дошла в кабинета му със Синчето. Когато не намираше с какво да я 

дразни, той се влачеше подире й, обвил кръста й с ръце, и мяташе 

хапливи забележки на околните, колкото да отчетат присъствието му. 

– Какво има да й гледа на залите? Много ясно, че ще е тази срещу 

морето – Синчето стрелна адвоката с очи, а после облегна брадичка на 

рамото на Ева, шпионирайки какво пишеше в малкото си тефтерче. Той 

посочи нещо на листа и й заговори с изтънен, миловиден гласец. – 

Зачеркни това, пиленце. Не искам да се пренатоварваш… Какво стана с 

щангите ми? Кога ще ги пренесеш? Чувствам, че губя мускулна маса. 

– Проблемът с паркоместата още не е решен – продължи адвокатът 

след секунда, сякаш не беше чул нищо. Гледаше към своите записки и ту 

ги отгръщаше, ту ги затваряше нервно, без да помръдне от мястото си. – 

Говорй със собствениците на крайните вили дали можем да използваме 

техните дворове и алеи. 



– Хей, хей! – размаха се Теодор. – Какво си се разкомандорил? 

Пале, – той пак облегна брадичката си на Ева и обхвана ръцете й, за да 

спре да пише – защо продължаваш? 

– Искаш гостите да спрат на входа и да го запушат ли? – изсъска 

Николов отсреща. 

– Като се тревожиш толкова за организацията, наеми агент. Ти не 

си шеф на Ева, а само корпоративен адвокат. 

– Никъде не видях табелка с името ви, г-н Райнов. Като какъв се 

подвизавате в хотела? 

– Аз съм главното „С“ тук – собственик. 

– На теория, не и на документи. 

Теодор посърна видимо и чер облак пробяга през загорялото му 

лице. Очите му обаче отново блеснаха и той се отърка в Ева, която 

стоеше бездейна в ръцете му и не смееше да помръдне. Адвокатът 

стисна устни. Не можа да изгони Синчето, дори след като го натисна по 

болното място. Какво изобщо целеше? 

– Пиленце, сега се сетих, че освен щангите, има един много по-

спешен боклук, за който трябва да се погрижиш. 

– Мъжеството ти е задушило момиче по време на орална любов? – 

рече носово Ева и дръпна главата си още по-встрани, защото й се гадеше 

от него. 

– Не, паленце! Ама че си смешна! Без малко да се случи така. Кой 

ти каза?... Както и да е. Като се нанесох, изгоних Бабето, за да не ми 

пречи. Иди да й помогнеш с архива, че ми е продънила ушите. 

– Прати някоя камериерка за баба си – не се удържа адвокатът, а 

Теодор презрително се изсмя. 

– Имаш баба? – Ева не можа да скрие изненадата си, та чак се 

извърна и го изгледа. – Чакай! Откъде си я изгонил, че да не знам за нея? 

– От вкъщи, естествено. Аз не живея в хотела. Просто се мотая 

тук. Вестниците бяха стигнали от мазето до първия етаж и просто 



трябваше да взема мерки. Тя отдавна е голямо момиче и трябва да 

заживее собствен живот, далеч от нас. 

– Това е стара, безпомощна жена, не мома за женене! 

– Че стара, старичка си е, но безпомощна – в никакъв случай. 

Отивай сега! Хайде, пале! 

– Какви ги вършиш! – адвокатът посочи несъзнателно шаващите 

ръце на Синчето. 

– Какво? И за Бабето ли си против? Сърце нямаш ли? 

Камериерките са заети. Пък и аз намерих Ева, аз я назначих. Кой от мен 

им по-голямо право да й дава задачи? – той се обърна радостно и навря 

устата си в лявото й ухо. – Баф! Баф! 

Ева се сви отново, но този път се наведе и се изплъзна измежду 

ръцете му. Заобиколи го, клякайки, а после излезе от кабинета 

незабелязано. Адвокатът и Синчето я изгледаха изпод вежди, а после се 

спогледаха, закашляха се и последният си излезе без обичайната си 

хапливост. 

С широки крачки Ева се носеше към рецепцията, обмисляйки как 

да не се мярка пред очите нито на единия, нито на другия, ала като 

срещна Хамавата Женя осъзна, че това не беше възможно. 

– Какво води г-ца Харизанова при простолюдието? – обади се 

Хамавата зад подчинените си, прекъсвайки Ева насред обяснението къде 

да намери Бабето. Ева млъкна и зачака, а Хамавата сама й даде ключа. – 

Нали не очакваш да те водя за ръка до там? 

– И през ум не ми е минавало. 

Ева изчезна почти на момента. Искаше да се справи с тази баба час 

по-скоро. От бързане дори не забеляза, че номерът на стаята съвпадаше с 

тази на баба Юлка – номер 111. Това тя осъзна на три крачки от вратата, 

когато повдигна наново ключа пред очите си, а после с ужас забеляза 

някакви купчини вестници, струпани по коридора и вътрешността. 



Ева се поспря и безшумно мина покрай купчините. Ръката й сама 

бутна вратата и тя се озова в една дупка под земята, безлична, с бели 

стени и нисък таван. Леглата и полиците бяха празни, наоколо се носеше 

микс от аромати на препарат и освежител, а сред този безпорядък 

жилава, леко прегърбена жена с посребрени, къдрави коси подреждаше 

куповете вестници. Това беше майката на Евстати, за която Ана от 

години мислеше за мъртва, защото беше твърде пияна да я забележи у 

дома или изобщо да си спомни за нея. Викаха й Бабето вместо направо 

да я наричат смахната. Тя беше посветила целия си живот на един-

единствен човек – нейният син. Първо – да го откърми и отгледа, после 

– да го направи човек, а сега – да го предпази. Откакто Евстати се беше 

сдобил с девет хотела, Бабето смяташе, че той е въвлечен в 

конспиративна схема и търсеше корените й из пресата като книжен 

плъх. Четеше всичко, отбелязваше, класираше и подреждаше. Помнеше 

всеки прочетен ред и умееше да прави паралели – все полезни качества, 

които никой не ценеше, но пък спокойно приписваха на лудостта й. 

– Простете – заговори я Ева, без да се вглежда в труда на живота й. 

Пред очите й бяха снимките и вещите на баба Юлка. Бабето се извърна и 

присви кръглите си, зачервени очи. – Тук имаше някого другиго. 

– Кой? – стресна се Бабето, умислена в поредната конспиративна 

теория. От всичко най се боеше да не попадне в схемата, която сама 

разследваше. 

– Една камериерка живееше тук. Тя къде е? Преместиха ли я? 

– Тук нямаше никого. Вече беше празно, когато дойдох, дете. 

– Сигурна ли сте? 

– Да… Защо не питаш на рецепцията? Там всичко знаят. 

Ева се качи на партера, взимайки стълбите по две. Сърцето й щеше 

да хвръкне от притеснение и тя притискаше гръдния си кош, за да 

облекчи болката. 



– Къде е тя? – избълва Ева, когато се вряза в рецепцията и изплаши 

момичетата. Самодоволният вид на Женя се възвърна. 

– Сега ли се сети да питаш? Изглежда богопомазаните не се сещат 

дори за хората, които са се жертвали за тях. 

– Защо продължаваш да се държиш така? Случило ли се е нещо? 

Защо Юлка я няма? Преместихте ли я? 

– Да. Преместихме я. Новата й стая е с гледка към калчищата в 

махалата. Вълнуващо, а? 

– Кога… 

– Кога ли? Нали сега работиш за нашия адвокат? Тези неща са 

негова задача – да намира начини да прекратява трудови договори в 

полза на компанията по средата на сезона, без това да привлече 

вниманието на синдиката. Щом разбираш чак сега, явно настина си го 

бива. 

Ева чуваше само как кръвта й започва да кипи и с нарастваща сила 

се затича обратно към офиса. Синчето я забеляза от шезлонга си в 

градинката и й подвикна, но остана с изпъната нагоре ръка, защото тя 

дори не го погледна, а мина като привидение по стълбището и нахълта 

през вратите в атака. Забравила такта си още на приземния етаж, Ева 

влезе в кабинета на адвоката, докато той разговаряше по телефона, 

изправен до бюрото. 

Погледът му рикошира в нея и веждите му се издигнаха учудено 

от странния цвят, обагрил лицето й – на места бяха избили алени петна, 

на челото и шията й бяха смъртно бледни. В очите й имаше злост, ропот 

се надигаше в гърлото й, тя се готвеше да му се нахвърли. Разговорът 

беше важен, ала адвокатът не можеше вече да се съсредоточи, затова 

измисли набързо извинение и затвори, без да изпуска от поглед Ева, 

повече от страх да не го издебне и да му се нахвърли в гръб. Той пак 

повдигна вежди, подканвайки я първа да проговори. Ева се окопити, 



завъртя главата си и тръсна нервно ръце, за да се освободи от 

изначалния си изблик. 

– Освободили сте баба Юлка – започна тя с възможно най-

небрежния си тон, но веднага се пролича раздразнението й. 

– Не знаех, че сте близки. 

– Това учудва ли ви? Юлка беше единствената, която се отнесе 

човешки с мен. Тя нямаше нищо и все пак реши да раздели трапезата си 

с мен. А вие я уволнихте? Защо?... А! Заради онзи собственик? 

– Трябваше да го умилостивя някак – отвърна адвокатът хладно и 

се върна на мястото си спокоен, че не се беше случило нещо сериозно. 

Гневът отново се надигна в Ева и тя потрепери. – Не го приемай толкова 

лично. Такива неща се случват всеки ден. Той искаше да уволня и двете 

ви. Едва го склоних и той ме накара да избера между нея и теб. Аз 

избрах теб. 

– И затова трябва да ви се кланям? 

– Нали каза, че имаш причина да си тук? 

– Така е, но всичко си има граници. Изобщо не е трябвало да 

разговаряте с хора като бившия собственик. Такива като него смятат, че 

държат живота ни в ръцете си, а вие нищо не правите, за да го убедите в 

обратното. Кажете ми, г-н Николов, за какво им е на нашите клиенти да 

плащат при идването си депозит за щети; за какво са ни на нас 30 души 

охрана; защо има вътрешен правилник, ако един такъв човек дойде и 

реши да прави каквото си иска? Има ли в това логика? Какво го 

отличава от останалите? 

– Много добре знаеш отговорите на своите въпроси, Ева. 

– За някой отвъд закона е нужно наказание, също отвъд закона. 

Думите й запалиха наново пламък в гърдите на адвоката и той 

започна да вижда и чува съвсем различен човек – себе си. Въпреки това, 

опита отново да я вразуми. 



– Ева, това беше просто една камериерка. За всеки от персонала ли 

ще правиш сцени? Привързала си се към нея, добре, но е трябвало да си 

подготвена за хора като нея. 

– Аз също съм част от персонала. 

Адвокатът поклати глава, готов да не се съгласи. 

– А! С „хора като нея“ имахте предвид циганите, нали? Защото е 

една дърта циганка, никой няма да се засегне от уволнението. 

Синдикатът дори ще ви благодари, задето сте я освободили от такова 

тежко бреме да се справя с „хора като нея“ по възможно най-не-

расисткия начин. 

Ева се засмя пресилено, глухо, после стрелна адвоката с поглед. 

Той вече не знаеше как да й отговори. 

– Странно… – продължи тя след кратка пауза. – Започвате да 

звучите като „тях“. 

– Кои? 

– Хората, за които работите. 

По лицето на Ева изби разочарование и смъртна бледност обхвана 

цялата й аура. 

За пръв път адвокатът почувства студът, идещ от друг, не от него. 

И потрепери. 

 

22. 

 

Минаваше два следобед на следния ден, а Ева така и не се беше 

върнала. Адвокатът сверяваше нервно часовника си с този на стената и 

се мъчеше да подхване някаква работа, въпреки че днес нямаше почти 

никакви задачи. Знаеше, че Ева е някъде в комплекса. Още в седем 

намери готовия списък с гости да го чака, но не и Ева. Тя вече беше 

научила кога той идваше и си тръгваше, така че не й беше трудно да го 

избягва. Новият дом на Бабето се оказа достатъчен за Ева да умре и да 



възкръсне в него, докато подрежда старите вестници, събирани в 

продължение на 30 години. 

Всеки друг на нейно място би се изнервил или подразнил от 

безкрайните диалози, с които Бабето смяташе, че разведрява гостите си. 

Тя беше сумирала огромни количества информация в сложни и, на пръв 

поглед, непроследими връзки. Намираше теле под всеки вол; скрит 

смисъл зад всяка дума и се захващаше за него като удавник за сламка. 

Някои от теориите й за световната конспирация бяха действително 

впечатляващи, а от други се беше отказала сама. 

– Ето защо русалки не съществуват – рече тя като извод на 

голямата си археологическа тема. Бабето си падаше по суровите факти, 

не по красивите митове, но защото една русалка щеше да се окаже 

перфектната атракция на хотела, тя бе отделила от безценното си време 

да открие истината. Бабето също така знаеше как да цени компанията си. 

– Ти си добър слушател, Ева. 

– Просто чакам да ме извика майсторът, за да огледаме залата на 

третия етаж. 

– А ти чете ли статиите за търга? – започна наново Бабето и 

намести очилата си на върха на носа си, пъхайки си ръката между най-

близките купчини. – Става нещо съмнително. Усещам го в коленете си. 

Има необичайно затишие в пресата. Като че някой скоро ще умре. 

– Все някой някъде умира – въздъхна тежко Ева, търкайки 

печатарското мастило между пръстите си. 

– Този път е свързано с моя Ефи. Опасявам се, че ще му се случи 

нещо наистина лошо на търга. Работата тук е твърде много, няма кой да 

ме замести, за да отида да го видя. А и няма да ме пуснат. Никога не ме 

канят на тържества. Ефи казва, че теориите ми са твърде апокалиптични 

за крехката човешка психика. Като не говориш за нещо, не значи, че то 

не си съществува. 

– Ако изгубите сина си, за какво са ви изобщо тези теории? 



– Аз мога да го спася само ако съм далеч от него. 

– Харесвам дистанцията… – замисли се внезапно Ева за 

изминалите дни и за адвоката. – Толкова е неангажираща. От далеч 

нещата имат по-ясни контури.  

– Именно – очите на Бабето засияха и в тях се занареждаха нови и 

нови теории, но Ева вече не я слушаше. 

По едно време се появи майсторът и тя се качи на третия етаж с 

него. Той беше състарен и преуморен от натякванията на шефовете, 

особено покрай организирането на търга. Работата за него стана двойно 

по-голяма, а и единият от помощниците му не издържа на напрежението 

и напусна преди някой да беше усетил некомпетентността му. 

– Това е залата. Махнаха всички столове и маси, проекторите, 

стативите и бялата завеса. Чудя се дали да им кажа да махнат и щорите – 

майсторът ту поглеждаше към Ева, ту към камериерките, които опитваха 

да приведат залата в ред. Прозорците там бяха високи, стигаха до пода, 

но заради силната светлина при изгрев, повечето бяха затъмнени с 

огромни щори. Ева огледа залата – беше достатъчно голяма, после се 

приближи и разгледа плажа долу. Майсторът направи същото, 

любопитен с какво ли беше омаяла шефовете, за да й дадат такава важна 

задача. Като компетентен по електроинсталацията и ремонтните работи, 

той й издаде любопитна тайна. 

– Третият етаж е издаден напред, като тераса. Колоните са побити 

в пясъка, което е абсолютно неразумно, но все пак… Виждаш ли къде се 

разбиват вълните? При буря морето „изяжда“ брега, пясъкът се отдръпва 

и основите на колоните си личат. Архитектът каза, че било много 

глупава идея да се строи така, защото пясъкът не е добра основа и 

колоните могли да потънат, а терасата – да пропадне. Строили са я 

незаконно. 

– Значи не е била в плана на архитекта? 



– Била е в неодобрения план. Главният архитект отказал да даде 

зелена светлина, но тогавашните собственици държали терасата да се 

построи, за да си организират срещите тук, с тази чудна гледка. Затова 

построили терасата тайно, с налични материали. Пясъкът, който 

използвали обаче, бил морски. В него има сол, която след време скапва 

бетона и той започва да се рони. Не знам какво е положението под 

паркета, но един евакуационен план няма да е зле. 

– Ще се погрижа – кимна разсеяно Ева и погледна нататък. – 

Интересуват ме тоалетните. В добро състояние ли са? 

– Насам. 

Тоалетните бяха по-просторни от коридора отвън. Ева остана 

доволна, но посъветва майстора да поръча по-големи огледала, за да 

изглеждат още по-просторни. 

– Тук долу има пукнатина – Ева огледа под мивките, търсейки 

именно това. 

– Ще… ще я закрепя – смотолеви майсторът. – Не е кой знае 

какво. 

– Не се престаравай – Ева се изправи, гледайки към мястото. – За 

да работи нещо перфектно, трябва да има сгрешен детайл в него. Като 

шевиците по народните носии. Вярвали са, че един сгрешен елемент 

пази от лоши очи. 

– Суеверна ли си? 

– Просто не искам да си давам твърде много зор. Започва адската 

седмица. Ще те търсят на десетки места из хотела. 

– Не знаех, че си толкова загрижена за нас – скръсти доволно ръце 

майсторът. Ева не отвърна. И двамата продължиха разговора чак до 

партера. Майсторът се заприказва за входните врати, когато Ева мерна 

градинаря да полива розите при тенис корта и изчезна. Липсата на Ева 

забеляза едва когато чу полицейска сирена и се обърна да я пита знаеше 

ли нещо. 



Адвокатът също чу пристигането на полицията и веднага слезе от 

кабинета си. Очакваше да арестуват Синчето и се беше нахъсал да го 

отърве още преди да му бяха сложили белезниците. Дори Теодор имаше 

такова усещане и напусна вилата си някак смирен и кротък да провери 

какво се случваше. Полицаите излязоха, но не се отдалечиха от колата, а 

започнаха да се въртят и оглеждат с ръце на кръста. Бяха местни. 

Адвокатът погледна в тяхната посока и бавно ги приближи да ги 

разпита, когато те внезапно се юрнаха към входа и се върнаха, хванали 

под ръка Ева. Тя бършеше ръцете си от някаква мръсотия и беше така 

отнесена в мисли, че забрави да се съпротивлявал. Полицаите я влачеха, 

без да продумат, проклинайки смяната си. Искаха бързо да я заведат в 

участъка, преди да ги застигне лош късмет. Ева не за пръв път се возеше 

на задната седалка на патрулка. Това и линейката бяха все 

преживявания, които не искаше да повтаря. В миг тя дойде на себе си, 

наби пети и опита да измъкне ръцете си. Те я пуснаха по-скоро от страх 

да не ги прокълне, ала стояха близо до нея, за да не избяга. 

– Защо? Какво съм направила? – викна тя нарочно. 

– Обвинена сте в двойно убийство, г-жо Харизанова. 

– Убийство?... – Ева беше забравила отдавна за крадците. Изумена, 

тя отклони погледа си и срещна този на адвоката.  

 

23. 

 

Някой плахо почука на вратата, повтори и потрети, докато 

Радосвет Колев най-накрая вдигна глава от четивото си и го покани да 

влезе. Вратата се открехна едва-едва и от тъмнината изплува носът на 

някакъв полицай. Уморените очи на варненския детектив замигаха, 

опитвайки се да фокусират и едновременно с това да асимилират 

получената информация. 



– Един човек иска да ви види – рече полицаят с глас, също 

приглушен и далечен. 

– Нека позная – адвокат Николов? 

– Той. 

– Кажи му да си върви. Това не е негова работа. 

Радосвет сведе главата си над последния абзац, докато полицаят 

бавно прибра носа си, а после пак го върна в същото положение. 

– Адвокатът настоява. 

Детективът погледна встрани от полицая, като че виждаше през 

стената. Той не беше чул и звук от адвоката, осъзнавайки в същото 

време как въздействаше присъствието му на околните.  

– Пусни го – почти изруга той и блъсна гърба си в облегалката. 

Вече знаеше, че ще засегне някак адвоката, но не и че ще се появи пет 

минути след задържането на Ева. Адвокатът се вмъкна през процепа, 

веднага след носа на полицая, и седна без покана на свободното място 

пред малкото бюро на детектива. Това му своеволие още повече 

раздразни домакина и той не можа да скрие гнева си. 

– И двамата знаем защо съм тук, и двамата знаем какво ще кажа. 

Пуснете г-ца Харизанова. 

– Почакайте малко! Чакайте… – махна с ръка детективът, изумен 

от нарастващата наглост на госта си. – Зная защо сте тук, но не можете 

да ми нареждате да я освободя. Знаете ли къде се намирате? 

– А вие какво основание имате да я задържате? 

– В моргата ли да ви заведа или снимков материал ви стига? 

– Дайте да видим с какво разполагате – рече с готовност 

адвокатът, а Радосвет почти не се задави. 

– Вие сте юрист, а още не знаете как се процедира при обвинение в 

убийство? 



– Аз съм адвокат на госпожицата. Тя работи за моята… за 

фирмата. Искам да видя с какво разполагате, за да не свършите някоя 

глупост, като да дадете случая на прокурора. 

– Той вече знае. 

– Още по-добре – кимна Николов и детективът се свъси. – Сега 

официално мога да получа документите по случая. Дайте ми ги! 

– Не можете така да прескачате административни процедури, 

господине! – пламна Радосвет и удари по бюрото. Листите отгоре 

подскочиха в отговор и той сам се стресна от реакцията си. 

Николов също се облегна и наклони преценяващо главата си. 

– От колко време сте в града, Колев? Месец? Не се ли чувствате 

твърде добре в град, който ви е напълно непознат? Ние тук не обичаме 

чуждите. Каква обаче е причината вашите хора да ви заточат тук? 

Морето във Варна ли пресъхна? Или… си пъхате носа на твърде много 

места?  

– Заплашвате ли ме? – спадна внезапно гласът на детектива. 

– Загрижен съм за вас, Колев. Репутацията ви няма да понесе още 

един такъв случай, при това, толкова скоро. Правете каквото ви казвам. 

То е и за ваше добро. 

В нито един миг Радосвет не беше и предполагал, че ще отстъпи. 

Дори когато даде папката на адвоката, той имаше чувството, че го прави 

някой друг. Детективът усещаше, че не може да противоречи на 

адвоката; че доводите му нищо не струваха пред неговите; че беше по-

безопасно така, да го послуша. 

– Както и предполагах – Николов хвърли доказателствата обратно 

на бюрото. – Ева е косвено обвързана не с убийство, а с предположение 

за такова. Ако сам не можете да видите очевидното, ще ви резюмирам 

фактите – семейството, при което е работила, е същото, което е подало 

жалба. С един месец закъснение. И какви са причините? Всичко 

започнало, когато открили липсата на много скъп шампоан. Мислили, че 



Ева го е откраднала, но когато подали първата жалба, никой не я взел на 

сериозно. Те опитали сами да се разправят с нея и така разбрали, че 

работи в хотела, а също и че наблизо са скрили два трупа, свързани също 

по косвен път с Теодор Райнов и майка му. Съпрузите свързали две и 

две и решили, че Ева е помогнала на Теодор да убие двамата мъже, а 

после той я е взел на работа от благодарност. Това е била тяхната втора 

жалба, която също е била отхвърлена. Затова откачените си поръчват по 

интернет ултравиолетова лампа и откриват следите от кръв из къщата. 

Взимат експерти. Намерена е кръвта на шест души. Петима от тях са в 

системата, водят се изчезнали. И петимата имат криминално досие, 

същото се предполага за шестия. 

– Това малко ли ви се струва, адвокат Николов? Можем да 

обвиним г-ца Харизанова за още четири убийства. Сам разбирате, че 

положението е доста сериозно. 

– Искате да обвините нея, но не и съпрузите, в чийто дом са 

извършени „убийствата“? Само се предполага така, защото наличието на 

кръв не е доказателство, просто дедукция. Освен това… видяхте ли 

снимките на местата, на които е намерена кръвта? Рога от елен. Ева е 

около 170 см, не повече. Знаете ли каква сила е необходима, за да се 

наниже човек чак там? Тук имаме рамка на прозорец – всеки може да се 

прискрипе и да прокърви дори, както и ръбът на ваната, ръбът на 

мивката, на входната врата. Откъде знаете, че това не са били гости 

семейството? По-лошо, техни съучастници, от които сами са се 

отървали? Разбира се, това е твърде дръзко предположение от моя 

страна, защото как може убиец да е толкова глупав, че да подава жалба 

за… Какво беше? Шампоан? Интересно как ли ще изглежда това в папка 

за дело? 

– Вашата защита също издиша, адвокат – рече през зъби 

детективът и посегна към доказателствата. 



– Не съм дошъл да рия помията. Имам доказателство за истинския 

убиец. Крадците са били трима. Откраднали са колата от пияната г-жа 

Райнова (за което тя ще си плати необходимата глоба), ограбили са 

вилата и третият се е отървал от съучастниците си. При спречкване, най-

вероятно. Името на извършителя е Стоимир Хралчев. 

– О, нима? Пак този Хралчев. Фантомът на Созопол, който се 

появява и изчезва, когато ви е удобно? Ако не бях видял родителите по 

телевизията да се кълнат в невинността му и гаджето му да се 

самозапалва, щях да предположа, че е фикционален персонаж от 

детективски роман. 

Жлъчният сарказъм на Радосвет накара адвоката да млъкне за 

минута, стрелкайки събеседника си с остри, хладни погледи. Колев 

почувства неудобство и престана да бръщолеви. Тогава адвокатът 

извади собствените си доказателства – записи от камери, пръстови 

отпечатъци и показания на свидетели – все неща, които надали бе успял 

да си набави за пет минути. Николов забеляза съмнението му и побърза 

да се оправдае. 

– Щях да ви ги изпратя предната седмица, но все нямах време. 

– Защо? Теодор не беше под подозрение. 

– Не съм от хората, които оставят работата наполовина. Търсехте 

извършител, намерихте го. 

– Г-н Хралчев е толкова удобен – все се появява когато и където 

вие искате. Някой ще каже, че е нарочил семейство Райнови. Всеки път, 

когато се провинят, той поема благородно вината. А сега и тази 

Харизанова… Явно и тя му е хванала окото, а? 

Николов знаеше за какво точно му намекваше Радосвет, ала нито 

мускул не трепна по лицето му. 

– Говорете с капитана на районното. Той е подробно запознат със 

случая Хралчев. Издирваше го преди 10 години. Може би ще ви убеди в 

неговата „тленност“ и „истинност“. 



Адвокатът стана, но Радосвет го спря. 

– Кулата, която строите, Николов, няма стабилни основи. А 

козовете ви започват да се повтарят. Докога смятате, че ще продължи 

това? 

– Мисля, че трябва да освободите г-ца Харизанова. Аз ще съм 

отпред. 

– А, да, легендарната г-ца Харизанова. Или… както я наричат, 

кекавата богиня. Само за нея чувам, откакто съм тук. Не е ли странно 

колко много си приличат с вашия Хралчев? Но докато него никой не го е 

виждал от години, лицето на вашата Ева побърква созополии. И на 

двамата се приписват сериозни престъпления. Да, при Ева е различно. Тя 

никога не е обвързана пряко с престъплението. Точно както сега. 

Доведох я за разпит, не повече. Хората ми й сложиха белезници, защото 

се боят от нея. Но мисля, че също като с Хралчев, Ева трябва да направи 

една грешна стъпка и всичко ще се срути върху главата й. 

– Вашите хора не ме видяха, а и вие явно не знаете, но аз 

присъствах на ареста на г-ца Харизанова и ясно чух да я обвиняват в 

убийство. Не зная дали сте чели алтернативно законодателство или 

наказателният ви кодекс в писан с йероглифи, но това се счита за 

престъпление. Вие сте толкова над административните пътечки, колкото 

и аз. Вашата работа е да хващате престъпници, които могат да се 

измъкнат през дупка с размерите на монета, а моята е да правя тези 

пролуки. Плъховете управляват света. Колко дълбока е според вас 

заешката дупка, от която излизат? 

– Опасявам се, че вече не следя мисълта ви. 

– Тогава, направете ми услуга… – адвокатът се наведе високо през 

бюрото и смигна закачливо на детектива. – Не си и помисляйте да 

ставате свидетел в съда. Адвокатите първо ще ви разкъсат на парчета, 

ще ви накарат и от майчиното си мляко да се отречете, а после ще ви 



хвърлят на побеснелите граждани да ви довършат. Също като в древен 

Рим, наказателното право е арена с лъвове. 

 

24. 

 

Вече беше паднала нощта, когато освободиха Ева от ареста. Някои 

от задачите си Николов свърши по телефона, но така и не можа да се 

върне в хотела. Когато Ева застана на върха на стълбите изморена, 

скована, пред погледа й попадна адвоката. Усети как настоятелно я 

измерваше с очи. Той не посмя пръв да иде при нея, но свали сакото си, 

щом тя слезе, и понечи да й го надене. 

– Хладно е – рече той, когато тя се дръпна. Сакото му остана да 

виси така, после го сгъна и го положи в свивката на лакътя си. – 

Съжалявам, че трябваше да чакаш, но онзи детектив ме влачи из целия 

участък. Надявам се преживяването да не ти се отрази. 

– Вече съм била тук много пъти – дистанцирано рече Ева, 

поглеждайки го само с крайчеца на очите си. – Благодаря за помощта ви. 

Приятна вечер… 

– Колата ми е паркирана ето там. 

– Предпочитам да вървя. 

– Ти… – той не искаше да я пита за това точно пред участъка, но 

тя искаше да се избави от него и не му оставяше избор. – Наистина ли ти 

си заровила труповете в залива? 

– Да… Предполагам, че сега ще ме питаш дали съм ги и убила. 

Логично е. Иначе за какво да ги заравям? 

– А убила ли си ги? – запита той, но тихо и боязливо, като че 

всички полицаи бяха увиснали по прозорците в този момент и ги 

подслушваха.  

Ева се загледа в стъклените му, бездушни очи и сви рамене, преди 

да отговори. 



– Не. 

– Не? Но знаеш кой е убиецът? 

– Така или иначе, не би ми повярвал – тя тръгна, но този път 

адвокатът я дръпна за ръката и й препречи пътя с цяло тяло. 

– Ако не можеш да си честна с мен, не бих могъл да те защитавам 

в бъдеще. 

– Не съм молила за помощ. На сутринта без друго щяха да ме 

пуснат. Винаги е така. 

– Ти може да си свикнала с този начин на живот, но какво ще 

правиш, когато някоя сутрин не те пуснат? 

– Ти бил ли си в затвора? Ето защо толкова те е страх. Ти ще 

влезеш като адвокат; като съдник при подсъдимите си и вероятно те ще 

си отмъстят. Ако аз вляза в затвора, ще се превърна в палач, а затворът – 

в гробище. 

– Какво искаш да кажеш? 

– Казах ти и преди… Около мен стават необясними неща. Но за 

убийствата не съжалявам. Това е единствената загадка, която успях да 

разгадая. Хората не винаги получават онова, което заслужават, но 

убийците умират в мое присъствие. Колкото по-сериозно е 

провинението им, толкова по-жестока е смъртта им. Станах гробар 

заради тях. 

– Трябва да има логично обяснение – рече адвокатът механично, за 

да не издаде объркването си. 

– Погледни се. Не ми вярваш. Никой здравомислещ не би. 

– От кога се случват тези инциденти? 

– Откакто съм на тази земя… Шегувам се – Ева сама се засмя. – 

Когато преди време дойдох в Созопол с родителите си, още на следния 

ден починаха 15 души при различни, нелепи инциденти. Тръгна слух, че 

имало сериен убиец. Разследването не стигна до никъде. Аз обаче го 

преживях много тежко. За да ме утеши, майка ми казваше, че съм като 



запалена свещ за насекомите, които, привлечени от мен, изгарят, без 

дори да разберат за опасността. 

– И затова всички тук те мразят… – адвокатът каза това по-скоро 

на себе си, като извод на всичко, което беше научил за нея. 

– Г-н адвокат, – Ева въздъхна дълбоко и се усмихна вяло – 

мислите ли, че ако тези хора знаеха това, още щях да съм жива? Дайте 

им толкова – тя вдигна кутрето си – и ще свършат с мен веднъж 

завинаги. 

– Тогава, защо продължаваш да живееш тук? 

– Нима мислите, че на предното място нещата са били различни? 

Аз не съм беглец. Опитвам се да живея като нормален човек, не ми се 

получава. Опитвам да използвам злощастието за нещо добро, но става 

по-лошо. Зная, че зад всичко това има велик план, затова спрях да се 

боря и се примирих. 

Въпреки че не разбра защо, адвокатът почувства огромно 

облекчение. Ако друг беше изрекъл тези думи, нямаше да му повярва, но 

Ева… Той щеше да приеме дори признанието й, че е хладнокръвна 

убийца. Той беше готов на тази глупава жертва само и само тя да 

продължи да му говори и да го гледа. В този момент той не се нуждаеше 

от нищо друго. 

– Интересно ми е… – подхвана адвокатът след малко – какво 

правиш, когато не се опитваш да бъдеш нормална? Имам предвид, освен 

че работиш в хотела и по вилите? 

– Опитвам се да не полудея – завъртя очи Ева и скръсти ръце, но 

усети, че думите й прозвучаха по-остро, отколкото бе очаквала. – Храня 

се, естествено. Молитвите на простосмъртните не са ми достатъчни. 

Адвокатът сдъвка смеха си. 

– Да те черпя нещо, тогава. 

Двамата отидоха на главната и вечеряха на крак, без да си 

проговорят повече. Ева се беше отплеснала по нещо, а адвокатът я 



наблюдаваше през цялото време. Тя не му обръщаше внимание, все едно 

беше забравила напълно за него. Даже като се разделиха, тя само му 

кимна и си тръгна. Адвокатът усети, че я няма, едва когато се отдалечи 

от него. В миг го обзе желание да я последва, стъпи от крак на крак, 

размисли и също се обърна. Тръгна към колата и тогава си спомни, че 

беше пропуснал да й даде сакото. Навън беше станало още по-хладно, 

вятърът духаше безмилостно. Той се върна на главната, но Ева вече 

беше свила по тясна уличка и той инстинктивно тръгна в същата посока, 

надявайки се да я пресрещне. 

Две преки по-надолу Ева крачеше в тъмнината. Осветлението тук 

беше лошо и лампите покрай къщите очертаваха силуета й. Адвокатът я 

позна отдалеч. Пооправи сакото си и се подвоуми как да се приближи, 

че да не я изплаши, ала не можа да направи и крачка, защото друг го 

изпревари. 

Ева вървеше с наведена глава и почти не се блъсна в някакъв 

човек, който внезапно й се изпречи. Тя опита да го заобиколи, ала той 

положи крак на пътя й и врътна отрицателно глава. Ева се дръпна и 

опита да се върне, когато в тази посока я посрещна друг мъж, облечен в 

суичър. Преди да успее да намери изход, Ева беше обградена. 

Адвокатът усети опасността преди нея, ала професионалното му 

изкривяване пречеше да се намеси. Ако искаше всичко да излезе чисто, 

трябваше само да наблюдава и после да свидетелства. Докато той се 

бореше със себе си, мъжете започнаха да блъскат Ева помежду си. Тя 

опитваше да не ги докосва, да се задържи на крака и да мине покрай тях, 

ала кръгът ставаше все по-тесен и все повече ръце посягаха към нея. 

Ева се паникьоса. Не запищя, но и не потърси помощ. Мъжете 

искаха тя да направи точно това и я удариха в лицето, за да я 

провокират. На Ева й присветна за миг, олюля се, ала не им достави това 

удоволствие. Друг мъж я удари през устата, обръщайки я в 

противоположна посока. Третият я удари в гръб, надявайки се тя накрая 



да се предаде, да падне на земята, където да започнат да я ритат. Ева 

знаеше вече това. Беше го преживяла много пъти. За пръв път я нападаха 

лятото и не беше подготвена. Опитваше се бързо да измисли нещо, да 

ухапе бузата си, например. 50% от мъжете не понасят кръв, мислеше си 

тя. 

Адвокатът изведнъж се сепна и огледа тъмната уличка. От 

неговата страна имаше контейнери, препълнени с кашони и стара храна. 

Отстрани имаше разхвърлени изпочупени маси от вчерашното сбиване в 

местната кръчма заради залози за полуфинала. Един стърчащ крак на 

разполовена маса хвана окото на Николов и той го дръпна и измъкна от 

основата. Прецени на око тежестта на крака и го заразмаха във въздуха, 

за да го подхване по-стабилно. Извърна се и тръгна с широки крачки към 

мъжете, когато наби пети и свали оръжието си. 

Докато той се беше занимавал с крака, гардовете на Синчето бяха 

дошли и сега пердашеха с голи ръце мъжете. Един успя да избяга, но 

другите ги изпонатръшкаха безмилостно. Ева се почувства замаяна. 

Всичко я болеше. Като видя, че вече няма опасност, тя се отпусна на 

асфалта и притисна корема си с ръце. 

– Паленце,… – адвокатът дочу гласът на Теодор и примижа. Той 

се отдели от гардовете и клекна до Ева. Огледа я, каза й нещо, засмя се, 

но тя само изви глава назад, готова всеки миг да изгуби съзнание. 

Теодор неочаквано я хвана, тръсна я веднъж, а после я вдигна на ръце и 

я отнесе по друга уличка, следван от едрите горили. 

Адвокатът ги изгуби от поглед. Сети се, че още държеше крака. 

Захвърли го. Обърна се. Тръгна. Спря се. 

Стисна юмруци. 

 

 

 

 



25. 

 

На следния ден Ева дойде навреме на работа. Адвокатът не знаеше 

дали щеше да го разстрои повече, ако въобще не се беше появила. Сега 

поне имаше възможност да я види и разпита. Последното се оказа по-

трудно, отколкото предполагаше. След като не се беше намесил в 

сбиването, трябваше да се преструва и че не знае за него. Лошото беше, 

че Ева правеше абсолютно същото. 

Няколко пъти адвокатът й подхвърли, че изглежда изтощена, а 

после, като не получи нищо по-различно от уклончиви отговори, пита я 

директно за превръзката на дясната й ръка. Един от мъжете беше 

замахнал и тя се беше защитила инстинктивно, заради което й насини 

областта между китката и лакътя. Ева беше увила ластичен бинт, който 

започваше под широкия ръкав на ризата й и свършваше някъде между 

пръстите й. 

Когато адвокатът й намекна, тя свали поглед към ръката си с 

такова естествено удивление, сякаш чак сега разбираше за 

съществуването на превръзката. 

– Приличам на Езерната господарка. Колко елегантно – рече тя и 

погали нежно бинта си. – Липсват ми само Ескалибур и един Артур да 

се мотаят на заден фон. 

– Защо пращаш главния герой на заден фон? 

– Щеше да е главен, ако историята е разказана от неговата 

перспектива. Или от някой с полза да я изтъкне. В моя филм, аз съм 

главната героиня; аз съм режисьор и сценарист. Аз нося одеждите на 

приказно видение, каквото е Езерната господарка. 

– Давам половин кралство да разбера какво се върти в главата ти. 

– Нима? – замисли се Ева, уж сериозно. – Това колко прави в евро? 

Винаги съм искала истинска рокля. 

– И какво те спира сега? 



– Хората – този път Ева не се усмихна, нито го погледна. Лявата й 

ръка покри инстинктивно бинта до дясната и тя излезе от кабинета на 

адвоката. 

 

Организацията на приема вървеше бавно, макар Николов сам да 

взимаше повечето решения. Ева просто разграфирваше и резюмираше 

идеите му, ходеше напред-назад с една рулетка в компанията на някой 

от персонала. В същото време обмисляше как и откъде да го подхване, 

че да го подлуди, но начинанието вече й се струваше неизпълнимо и сега 

разчиташе на същата онази зла сила, която безмълвно я следваше на 

всяка крачка. Защо се въздържаше? С какво беше специален адвокатът? 

Нима беше толкова добър?... Ева не можеше да прецени. Да, той се 

отнасяше топло и разбиращо към нея, ала в същото време, тези стъклени 

очи, това безразличие и самоконтрол бяха твърде обезпокоителни. 

Без да иска, Ева също започна да изпитва безпристрастие към него, 

докато адвокатът се привързваше към нея и към странната й особа. 

Около нея имаше мистерии, за някои само му загатваше, други вече бяха 

ясни. Той искаше да знае единствено какви бяха истинските й 

отношения със Синчето. 

Адвокатът се опитваше да ги наблюдава заедно при всеки сгоден 

случай. Теодор действаше като шизофреник – ту тероризираше Ева и я 

натоварваше с невъзможни задачи, ту й помагаше и се интересуваше от 

нея. 

През остатъка от деня адвокатът не попита Ева нищо повече. Тя 

беше напрегната, ала като наближи края на работния ден, отново се 

развесели и се приготви за тръгване. Тогава адвокатът се появи внезапно 

пред вилата на Синчето и предложи да я закара у дома. 

– Цербер справя ли се? – запита той веднага след предложението 

си и погледна Теодор, който лежеше на шезлонга в градината. 



– Цербер ли?... – Ева също погледна към Синчето, мислейки си, че 

това е някой от прякорите му. – А! Онзи Цецо! Той е добре. Лае си. 

– Чудесно. Ела да те закарам. Имам работа в града. 

Ева не искаше да тръгва с него, но той почти я принуди. Ева 

имаше други планове. Настоятелността му я постави в шах и преди да 

измисли как да се измъкне, вече се возеше в колата му. Адвокатът не 

каза нищо. Ева се въртеше на сделката си, обмисляйки как да пробяга 

покрай кучето, така че да изглежда, че влиза в къщата, а не се опитва да 

се измъкне. 

– Ето, че пристигнахме. 

Ева повдигна вежди и забеляза самодоволството на адвоката. 

Изглежда той нещо знаеше или подозираше и сега само чакаше тя да 

клъвне. Ева си пое дъх, задържа го, излезе от колата и се завъртя покрай 

оградата. Цербер го нямаше и тя радостно махна с ръка на адвоката, а 

после мина по алеята, стигна до вратата и пак се обърна да му помаха. 

Той обаче не запали двигателя, а й направи знак, че ще я изчака първо да 

влезе. 

Ева не можа повече да се сдържа и огледа бравата. Отгоре имаше 

електронна ключалка. Тя вдигна капака и започна да избира произволни 

цифри. След всяка грешна комбинация следваше пронизителен звук. Ева 

се стряскаше и още по-припряно набираше, когато изведнъж лампата на 

козирката светна и вратата се отвори. Отвътре, като същинска хала, се 

изсипа едрогърда русолява жена на средна възраст. 

– Какво правите? В къщата ли се опитвате да влезете? 

На злостната жена отзад пригласяше разяреният Цербер. Ева пак 

се вцепени, притискана от адвоката и собственичката едновременно. В 

крайна сметка, тя отстъпи и се върна обратно на тротоара. Адвокатът 

излезе от колата. 

– Ти… тук ли живееш? 

– Не – тя поклати глава. 



– Не искаш да ми кажеш къде живееш ли? Нямаш ли ми доверие? 

– Въпросът не е в това – въздъхна Ева и го фокусира. – Аз… 

нямам дом. Без…домна съм. Лятото спя на плажа, а зимата пазя чуждите 

вили. 

– Как така? В Созопол няма бездомници. 

– Има. Един. 

– И сега живееш в хотела? 

– Може и така да се каже. 

Адвокатът се смръщи, сложи ръце на кръста си и се завъртя първо 

към единия край на улицата, а после към другия, премисляйки. После 

пак се спря на Ева и кимна. 

– Качвай се в колата. 

Унила заради изпитаното унижение, Ева го послуша и седна 

обратно на мястото си. 

– По-добре ме оставете до оградата. Аз ще се оправя по алеите. 

Понякога оставам да правя компания на нощната смяна. Знаехте ли, че 

един от охранителите ни е бивш хлебар? Липсва ми „Ясна поляна“. Така 

се казваше хляба. Пък и за 40 стотинки. Такова блаженство в хрупкава 

коричка надали някога ще се повтори… Чакайте! Защо спирате тук? До 

хотела има още много. 

– Тази вечер няма да ходим в хотела. 

Адвокатът махна колана си и излезе, без да изчака Ева. Тя не се 

реши да го последва, но и не можеше да остане вътре. Докато види, че 

колата не беше спряла на улицата, а в двора, вратата на гаража се хлопна 

под носа й и тя се оказа затворена зад високата ограда. Обърна се да 

пита адвоката какво беше това място, но той вече стоеше на входа. 

Отключи си и изчезна. Само вратата остави да зее, вместо да почака Ева. 

Тя пак се огледа дали можеше да се прехвърли оттатък. Ако не я бяха 

насинили, сигурно щеше да успее, но от снощи не можеше да направи и 



един разкрач, а кръстът я въртеше жестоко. Ще, не ще, тя влезе, когато 

на прага я изненада Николов. Той се беше сетил да я пита нещо. 

– Да ида ли за багажа ти? Има ли нещо, от което се нуждаеш? 

– Аз нямам багаж – глупаво премигна тя. – Намирам се в такова 

положение, че дори дрехите на гърба ми не са мои. Единственото тук, 

което ми принадлежи, е достойнството ми. Аз винаги го нося със себе 

си, така че всичко е наред. 

– Супер. Влизай! Настанявай се! 

– Какво? Къде? Тук? – Ева огледа вътрешността на къщата от 

прага. – Това вашият дом ли е? 

– Сега е и твой. 

– Моля?... А, не, не. Много съм си добре. 

– Другите може лесно да излъжеш, но не и мен – адвокатът 

нарочно я сграбчи за болната ръка, тя стисна зъби, а той я дръпна вътре 

и затвори след нея. – До утре, кой знае, бинт като този ще краси и 

другата ти ръка и така, докато не започнеш да виеш като мумия, 

напуснала гроба. В тези персонажи няма нищо грациозно и красиво. 

Както и в зеленчуците, колкото и да ги обичам. 

– Казваш, че ще ме блъсне кола и ще се парализирам? Това не е 

нещо, което може да се случи с всеки. Защо се занимаваш все с черните 

статистики? 

– Мразя изненадите. Предпочитам да съм подготвен за най-

лошото. 

Адвокатът изви китката й и я поведе по дългия коридор, 

посочвайки различните стаи като махало на часовник. 

– Отсам е кухнята, тук – дневната, там е кабинетът ми, тук е стаята 

за гости, спалнята, банята, още една стая и стълбите за втория етаж. Там 

има още един кабинет и две по-големи спални с тераси и джакузи. А 

тук… – той изведнъж спря пред една скосена вратичка, чиято брава се 



намираше необичайно ниско. – Ходи, където сърцето ти пожелае, но 

никога не пристъпвай този праг. 

Той я стисна по-здраво и се опули насреща й. Ева опита да се 

дръпне, ала погледът й се плъзна към странната врата. 

– Гложди те любопитството, а? – рече самодоволно той, а после 

зашепна. – Там долу са скрити труповете на бившите ми съпруги. 

За миг Ева му повярва, но после си спомни за какво бяха 

разговаряли и я доядя на себе си. 

– Синята Брада? Сериозно? 

– Ако не искаш да се присъединиш към колекцията ми, можеш да 

останеш в стаята за гости. Ако трябва да питаш нещо, не чукай на 

вратата, направо влизай. Не можеш да ме смутиш, както и да ме 

завариш. Имам навици на данъчен и съм подготвен по всяко време. 

– Самохвалството не е добродетел. 

– Нито фалшивата скромност. 

– Мислиш,… – Ева се засегна и задави от сухотата в гърлото си – 

че се преструвам? С причините да не мога да остана в дома ти мога да 

запълня коридора от тук до изхода. Трябва ли да ти обяснявам толкова 

очевидни неща? Нима ти самият не проявяваш фалшиво великодушие, с 

което криеш жалостта си към мен? 

– Наистина носиш достойнството си навсякъде – той пусна ръката 

й. – Сигурно много ти тежи. Но поне имаме прогрес. Вече ми говориш 

на „ти“. 

– Ако беше прогрес, щеше да ми кажеш името си. 

Адвокатът се отдръпна в сенките и започна да я наблюдава от там. 

Ева разтри китката си и я завъртя внимателно, за да й върне силата. 

– На табелката в офиса пише само „И. Николов“. Не съм чувала 

никой да те нарича по име. Иван ли е? Ивайло? Илиян? И… Илия? 

Иларион… Макариополски? 

– Всъщност съм Исидор. 



– Исидор? Сериозно? – Ева прихна, защото мислеше, че се шегува. 

– Как ти викат на галено? 

– Иван. 

Този път и двамата се засмяха и тъмнината се дръпна от лицето на 

Исидор. 

– Дори родителите ми ме наричаха Иван. Бях толкова самовглъбен 

и сериозен, още от малък, че никой не смееше да ме нарича Изи или 

Дори. 

– Може и Сид – подхвърли Ева развеселено. 

– Звучи неправилно, както и да го извъртиш. Всичко в това име е 

неправилно. 

Ева не отвърна. 

– Исидор – повтори тя на себе си. 

 

26. 

 

Експериментът на Исидор заплашваше да излезе от контрол. 

Когато предложи на Ева да остане в дома му, той всъщност искаше да 

излови Теодор в крачка и да прекрати игричките му с това невинно 

момиче. Адвокатът смяташе, че ако ги изолира един от друг, наяве ще 

изпъкне истинската им връзка, но докато чакаше това да се случи, той не 

помисли, че гостенката му беше много неща, а жена стоеше на първо 

място. 

След внезапната кончина на Тереза, Исидор беше позабравил 

чувството на нечие присъствие из къщата, както и гледката на женско 

тяло. Незнайно защо, но само това му се набиваше на очи. Накъдето и да 

обърнеше глава, там беше задникът на Ева – стегнат, младежки, добре 

оформен. Тя ту се пресягаше, ту висеше на облегалката на стола си или 

на дивана, търсеше нещо под леглото или се опитваше да почисти 

поредната си бъркотия. С идването си беше обърнала всичко с краката 



нагоре. Исидор откри дрехите си, изхвърлени от гардероба и 

чекмеджетата, леглото му беше изтърбушено, етажерката с книгите – 

счупена, а Ева – ранена. Станеше ли нещо, тя винаги свършваше с 

порязана длан или насинен крак. Самата тя не можеше да си обясни как, 

но при тези неимоверни усилия да го вбеси все си патеше тя. Трябваше 

да й се обърне цял нокът, докато разбере, че лошият късмет най-сетне я 

бе застигнал. 

На Ева също й беше трудно да свикне с Исидор. От година не бе 

живяла с друг човек, а да вижда адвоката в дрехи, различни от костюм, я 

изпълваше със зловещ интерес. Зад бюрото в офиса изпитваше към него 

респект и известно равнодушие, но когато го видеше във впита тъмна 

тениска да си води записки, не можеше да отлепи очи от него. 

Започваше да си мисли колко е умен, дори си намираше повод да се 

сдърпа с него за нещо, за да провокира тази интелигентност и да я 

премери със своята. Обикновено той я оставяше да спечели, сякаш сам 

той също се забавляваше със словесните им битки. 

Да се наблюдават взаимно и прикрито беше едно. Започнаха и да 

се докосват. Съвсем не преднамерено, разбира се. Ева доста често се 

раняваше и адвокатът чистеше бъркотиите й, без да задава въпроси, 

също както се грижеше за раните й. 

– Някой те е пратил при мен, нали? – подхвърли той веднъж и 

накара Ева да изтръпне от страх. – Пратили са те да ме очистиш? 

Ева виждаше, че той не приемаше нещата насериозно, дори се 

шегуваше, а от това и на нея й олекваше. Дори се чувстваше гузна от 

белите си и искаше да му помага, но тогава той хващаше ръцете й, 

стискайки ги една в друга между дланите си, и й казваше, че къщата ще 

пропадне, ако направи дори само крачка. 

Исидор и Ева прекарваха почти цялото си време заедно. Тя 

понякога се прибираше по-рано и готвеше, а когато гръмна печката, той 

започна да носи храна. Напомняха си един на друг дневните задачи, 



помагаха си. Веднъж адвокатът й предложи да й купи телефон, но 

Синчето го изпревари и й даде свой. Разбира се, това не беше 

благороден жест, а просто поредната джаджа в реалити формата, който 

продуцираше независимо. Телефонът на Ева имаше двойник и всички 

съобщения и обаждания минаваха през Теодор. 

Въпреки закрилата на адвоката, светът на Ева продължаваше 

болезнено да й напомня за себе си. Тя носеше лош късмет на хората, те 

подсъзнателно се отдръпваха от нея; раняваха я, ако можеха, и я 

захвърляха. Тези случки Ева не споделяше нито на Исидор, нито на 

Синчето. Трупаше ги в себе си, като камъни, затискащи сърцето й. 

Мислеше, че не ги чувства, но те бяха там, дремещи като горчиво 

разочарование. Няколко пъти Ева не можа да издържи. Липсата на 

родителите й се струваше по-страшна от одумките на хората. Тогава тя 

се върна за сака с дрехи, който криеше край вилата на бившите си 

работодатели. Вътре беше запазила лятната рокля на майка си и 

любимата риза на баща си. Когато усетеше, че не може да си поеме дъх 

от мъка и обида, постилаше дрехите от двете страни на леглото и лягаше 

между тях, свита на кравай. А после плачеше. Казваше в полуунес 

тревогите и копнежите си, докосваше роклята и слагаше ръкава на 

ризата върху главата си, представяйки си твърдата, но топла ръка на 

баща си. Единствените хора на този свят, които никога не я бяха 

изоставяли; които не роптаеха и не я сочеха с пръст, си бяха отишли 

завинаги. Тя беше загубила единствените си съюзници и утеха. 

Спомените за тях й се струва по-болезнени от хвърлените камъни. 

Задавена в болка, тя им благодареше, че са били в живота й, дори за 

кратко, за да я научат, че хората са способни и на милост, и на 

разбиране. Дори когато не бяха свързани с кръв. 

Попаднеше ли в такова състояние, Ева трудно можеше да излезе от 

него и обикновено идваше на себе си сутринта. В дома на Исидор тя не 

си даваше сметка, че той можеше да я чуе или усети. Завъртеше ли 



ключа на стаята си, Ева се прехвърляше в мрачните дебри на мислите си, 

въобразявайки си, че никой друг нямаше достъп до това място. Но 

Исидор чуваше всичко. Стоеше на вратата, без да може да почука. Сам 

разбираше, че това щеше да я разстрои повече и се ослушваше да не би 

да се задави. Няколко нощи се повтори този среднощен плач, който го 

лишаваше от съня му и го вбесяваше. Той ставаше внезапно и излизаше 

от спалнята решителен, стиснал юмруци, като че да се сбие с Ева, но 

пред вратата й той губеше увереност и не можеше да почука. Сновеше 

наляво-надясно, препрочиташе някоя книга и слухтеше от кухнята дали 

беше престанала да хлипа. Исидор знаеше, че всяка жена имаше тайни, 

които не споделяше с никого, ала той беше забелязал у Ева много 

повече, отколкото тя му казваше. Сякаш беше спуснала черна завеса и от 

време на време нещо проблясваше за кратко в дъното и веднага 

изчезваше. Това беше истинската причина за неговия гняв. 

 

27. 

 

Чувствително настроението на Синчето задобряваше, откакто Ева 

заживя с адвоката. Тя вероятно щеше да избяга още първата нощ, ако не 

беше неговата настоятелност. От тогава срещите им и отчетите не 

ставаха всяка сутрин. Ева едва успяваше да се справи със задачите си и 

да се отбие до вилата му. Днешното рандеву се състоя в девет. 

Адвокатът я беше докарал, както винаги, но да се изплъзне от 

полезрението му, не беше лесна задача. 

– Имам пет минути – предупреди Ева още на влизане във вилата. 

Изведнъж се стъписа и се дръпна назад. 

В дневната, където Синчето обикновено гледаше повторението на 

някое среднощно шоу, липсваше обичайната му компания от едрогърди 

прелести. Край него пак се бяха нароили момичета, но бяха нови и 

облечени в орязани подобия на народни носии, които спокойно можеха 



да минат за еротични костюми. Момичетата бяха доста бледи и слаби, 

но с живи очи и спокойни, отмерени маниери, като че знаеха как да се 

държат дори в този си вид. Заради идването на руснаците, Теодор бе 

решил да понаучи езика, че да не се излага.  

От старата гвардия беше запазил само Лиляна, която седеше 

някъде отзад и не даваше признак за съществуването си. 

Като видя Ева, Теодор се понадигна и изтръска желираните 

бонбони от голите си гърди. Една от рускините ги ядеше и го учеше в 

същото време да брои до десет. 

– Влизай, влизай! Имам добри новини! 

Ева не остана очарована. Ентусиазмът му я дразнеше. 

– Какво се цупиш? Знаеш ли колко време и усилия ми коства да 

открия беглеца? Пък и как се оказа точно водачът, да не повярваш! 

Първо, не искаше да признае защо са ги събрали, после спомена, че 

някой си Найден Зидаров им платил да те сплашат. Не съм сигурен, че 

това беше името. Почти загуби съзнание насред водните процедури, но 

все пак успях да се докопам до мозъка на операцията. Г-жа Копойска. 

Ева задържа дъха си. 

– Не зная какво си направила на тази жена, че да те мрази така, но 

си пази гърба. Скоро може пак да опита нещо. 

Ева се замисли, а когато си спомни за какво бе дошла, понечи да 

продума, но Теодор й махна с ръка да замълчи и увеличи звука. 

Излъчваха репортаж за освобождаването на някой си Милен Събев, 

заловен през март миналата година за трафик на хора. По реакцията на 

Синчето, Ева предположи, че го познаваше. Дори се осмели да го 

попита. 

– Как да не се познаваме! Ние сме почти братовчеди! Чукали сме 

едни и същи жени. От там се знаем. Още не мога да повярвам, че го 

заловиха. Както не разполагаха с нищо срещу него и нà –  на следния 

ден в прокуратурата се появили доказателства. 



– Не го ли пускат твърде рано? Трафикът на хора е сериозно 

престъпление. 

– Той си има начини. Всички си имаме – Теодор й смигна, като че 

тя щеше да разгадае мислите му, но Ева не реагира и той пак я изгледа. – 

Виждам, сменила си гардероба. Но защо пак си с тая риза? 

– И ти не си моден гений. Останаха ми две минути. Ще ме чуеш ли 

накрая? 

– Откри нещо, нали? – в очите на Теодор блесна детинско 

любопитство. Той грабна плика от ръцете й и нетърпеливо го отвори. 

Вътре откри гилза, увита в парче найлон. Той я завъртя срещу 

светлината, огледа я, а после стрелна Ева въпросително с очи. 

– Всяка сутрин получава по една пратка в едно и също време. 

Гилзите понякога са две-три. Когато вземе плика, той ги вади, оглежда 

ги с лупа, връща ги обрано и ги изхвърля на боклука. Тази мостра е от 

предния ден. 

– Нещо не схващам… Откри ли друго? 

– Ето, снимка на сейфа. Беше скрит в шкафчето до леглото му. 

Ева му показа снимката на телефона, който той й беше подарил. 

Теодор го пое с треперещи ръце, увеличи изображението и облиза устни. 

Извърна се към Лиляна с горящ поглед, че да разбере сама какво се 

искаше от нея. Онази стана, изпусна таблета и се разрови из 

чекмеджетата на секцията. От там извади кожено куфарче и го даде на 

Теодор. Той го отвори и показа на Ева своя касоразбивач. 

– Купих го наскоро – започна да се хвали и да му хвърля погледи, 

пълни с гордост, както баща говори за първородния си син. – Както си и 

знаех, ще пасне на този модел. Лиляна ти е написала подробни 

инструкции. Когато отвориш касата, снимай всичко и не го мести. Не 

искам да оставяш вътре дори отпечатък. 

– За мен ли се притесняваш? Звучи мило… 



– Да се притеснявам ли? – Теодор се изсмя в лицето й и бутна 

куфарчето в ръцете й. – Ако се провалиш, ще те изкормя. Ясен ли бях? 

Ева пак се стъписа, но не от думите му. Беше чувала много по-

лоши и болезнени изблици. Смути се от появата на майка му. Ана се 

вмъкна като привидение през отсрещната врата и си направи място 

между рускините. Беше си забъркала коктейл в кухнята, но по пътя 

насам го беше преполовила. Очите й блуждаеха разсеяно, опитвайки се 

да подреди мислите си и да запълни липсващите места в тях, но Ева 

знаеше, че я наблюдава. Когато Синчето я видя, върна се на мястото си 

някак помръкнал. 

– Това ли е тя? – просъска Ана и се обърна към нея. Ева се 

почувства едва ли не гола и уязвима, изправена пред двамата. Рускините 

също я обходиха критично с поглед, макар нищо да не разбираха. – 

Изглежда ми твърде млада. Младите са неопитни. На адвоката едва ли 

ще му допадне. 

– Не съм я пратил да го развращава, майко. Тя е тук по други 

причини – поправи я сухо Теодор. 

– Че какво друго може да прави момиче в дома на ерген? Жената 

умее до съвършенство две неща – да търка чучура и да пълни празната 

кратуна. Струва ми се, че адвокатът няма нужда нито от едното, нито от 

другото. 

– Майко,… 

– Лесно можете да разберете какво желае един човек. Просто 

вижте към какво гледа – Ева се усмихна едва и излезе преди Ана да беше 

отвърнала. Майката се засмя и почти се задави в коктейла си, доволна, 

че беше ядосала „малката кучка“. 

Разстроена, Ева се дразнеше от тежестта на куфарчето и 

чувстваше, че едва ли не мъкне в него всички проблеми, които й 

спогаждаше Синчето. Тя бързаше да скрие опасната вещ, когато една от 

камериерките я спря. 



– Питат коя дата остава за последно. 

– Кой пита? – Ева не можеше да разбере въпроса. 

– Май всички – зачуди се циганката. 

– Събота. 

– Но нали беше петък? А и прогнозата… 

– Руснаците и без друго остават до неделя. На тях им е все едно. 

– Значи,… събота – започна да си повтаря циганката, та да не 

забрави, докато се върнеше. 

 

28. 

 

Контейнерът зад къщата почти се беше напълнил. Вече много 

малко хора си позволяваха да държат казан в двора си, тъй като 

общината отказваше да ги изпразва индивидуално, но адвокатът беше як 

в раменете и се справяше сам. Тази сутрин той мина да хвърли 

поредната пратка и да провери дали боклукът беше стигнал до ръба. С 

Ева се пълнеше по-бързо, особено след като му се счупи два пълни 

комплекта сервиз и пукна две тенджери, за да си свари спагети. Докато 

оглеждаше, Исидор неволно забеляза, че пликът с пратката от предния 

ден лисваше. Той затвори капака на контейнера и не каза нищо. 

Вечерта, когато се прибра с Ева, той паркира колата в гаража и, 

както винаги, мина през задната врата, но този път надигна капака и 

пликът вече си беше на мястото. 

Той пак не каза нищо. 

На следния ден Ева мислеше да отвори сейфа и предупреди 

адвоката, че сама ще отиде в хотела, защото имала да свърши нещо. 

Исидор само кимна и тръгна. 

Ева изчака, докато колата му сви зад ъгъла. Чак тогава се качи в 

стаята му. През цялото време някакво нелепо, лошо предчувствие я 

гнетеше. Тя се страхуваше да докосва нещата му, дрехите му, дори да 



гледа завивките на леглото му. Уважаваше го твърде много, ала насред 

всичко това тя някак усещаше, че не бива да отваря този сейф. Но… 

сделката си беше сделка и каквото и да се случеше, Ева нямаше да 

понесе последствията за това, а Теодор. 

Тя си повтаряше тези думи, докато накрая събра смелост и отвори 

сейфа с касоразбивача. 

Той се оказа празен. 

Поне така й се стори. Когато огледа внимателно, намери по 

излъсканите стелажи една черна флашка с метален корпус. Тя я взе и я 

огледа. Забрави да я снима, както й нареди Синчето, а направо я включи 

в лаптопа на бюрото. В паметта имаше файл, не по-голям от килобайт. 

На Ева й стана чудно за какво му беше цяла флашка за нещо толкова 

малко. Когато отвори файла, екранът стана черен, а на него се появи 

списък с имена. Бяха около шест-седем. Ева ги зачете, ала като не видя 

нищо познато, потърси ги в интернет. Имената принадлежаха на крупни 

бизнесмени, скандални или известни личности, които на пръв поглед 

нямаха нищо общо помежду си. 

Ева си спомни един случай още в началото, когато на рецепция 

изтри всички данни в “Clock” и рецепционистките не можеха да 

настаняват гостите. Тогава Хамавата Женя беше използвала програма за 

възстановяване на загубени файлове. Ева я издири и я стартира. Така 

успя да възстанови остатъка от списъка. Под линия се появиха над 

двеста имена, които, също като предишните, нищо не говореха на Ева. 

Освен едно – Милен Събев. 

Синчето го беше нарекъл свой „братовчед“. Ева пак започна да 

проверява имената. Хората от липсващия списък бяха или в затвора, или 

разорени до дупка, или мъртви. Ева дори си спомни за земите на Динко 

Василев, позорно екстрадиран обратно в България. Или за договорите на 

Янко Иванов, бивш народен представител. Антон Сафаров и Горан 

Калашов лежаха в затвора за измами. Силах Власев пък съхнеше в 



гроба. Адриан Шопов вероятно искаше да го последва – той имаше 

доживотна. Калин Димитров го освободиха, но го гръмнаха негови 

врагове, докато Стефан Ефимов се бе върнал на село при майка си и 

никой не беше чул нищо за него. Сред тях имаше и имена, за които 

нищо не пишеше. Сякаш в един момент списъкът тръгваше назад във 

времето със случаи, за които интернет-журналистите не бяха писали. 

Ева разпечата списъка и някои статии и отиде да пита Бабето дали 

не беше чела нещо за тях. 

– Да, да. Знам ги. Те са в задните редици.  

Видяла интереса на Ева към хартиеното си наследство, Бабето 

захвърли класифицирането на тазгодишните делничници и се разрови в 

дъното, където вестниците вече бяха толкова стари и изтънели, че от 

тежестта си сами се бяха пресовали и смачкали. Мръсните, груби пръсти 

на старицата се плъзнаха по реда, напипвайки инстинктивно точните 

дни. Ева я накара да извади няколко статии за последните хора от 

списъка. Изглежда началото на тези вендета започваше 1982 – много 

преди Исидор да стане адвокат. Но което беше по-важното – имената 

отново принадлежаха на престъпници, лишили се от наследство и живот 

по сходен начин. Бабето дори й преразказа онези, за които беше чела 

повече. 

– Слави Войнов, първият в списъка, беше много алчен и озлобен 

човек. Властта го подозираше дълго време, но не разполагаха с нищо 

срещу него. Веднъж, просто ей така, неговите хора го предадоха. 

Изглеждаха гузни, но дума не продумаха. После и те си изпатиха. 

Човешката злоба е страшно нещо. А отмъщението води след себе си още 

мъст и омраза. 

– Все някой стои зад този списък. Вероятно първо е бил на хартия, 

но после са го прехвърлили на тази програма. Който има флашката, 

може да види списъка. 



– Това е Черен списък. Създал го е влиятелен човек или няколко 

като него – започна да развива теория Бабето. – Явно не го е грижа у 

кого е списъка, стига хората в него да си получат заслуженото. 

– Защо мислиш така, бабо? 

– Адвокатът все някак го е получил, нали? Някой му го е дал 

като… наследство. Завещал му е отмъщението на хора, които нямат 

нищо общо с него. Въпросът е, защо го е приел и защо е готов да се 

изложи на подобен риск? Ако някой от тези хора разбере за 

съществуването на списъка, той и създателят му ще излязат наяве и 

вероятно ще изгубят живота си. 

– Значи… той е в опасност? 

– Ами! – ядоса се Бабето по своя си детински начин. – Сега и двете 

сме в опасност! 

Ева събра всички разпечатки с намерението да ги изгори. Щеше да 

каже на Синчето, че е открила сейфа празен и нямаше дори да му 

намекне за списъка. Адвокатът обаче вече беше научил. В мига, в който 

Ева стартира програмата, той получил съобщение за вход в сървъра. 

Върна се от работа по-рано, Ева още я нямаше. Отключи сейфа – 

флашката си беше там, в положението, в което я беше оставил. Включи 

лаптопа си – историята на браузъра беше изтрита. Той се облегна на 

дланите си и започна да барабани нервно с пръсти. Огледа се и видя 

принтера. Беше го настроил да помни последната разпечатка, защото 

това му помагаше в работата и когато изгубеше нещо. Той натисна 

зеления бутон и отгоре излезе разпечатката за Стефан Ефимов – един от 

черния списък. 

Адвокатът прегледа листата спокойно, а после вдигна поглед по 

посока на входната врата. 

 

 

 



29. 

 

Ева веднага съжали, че беше върнала гилзата в контейнера. Някак 

си предчувстваше, че тези пратки бяха свързани със списъка, а може би 

и със следващата мишена в него. Затова тя реши отново да вземе тайно 

гилзата или поне да проследи подателя й.  

На закуска адвокатът препече филийки и сложи на масата сирене, 

масло и конфитюр. Хапнаха набързо, но Ева стана първа, нетърпелива да 

изследва новата си придобивка.  

– Днес пак съм при Бабето. Нали нямаш нужда от мен? – рече Ева, 

докато се приготвяше. Исидор преглътна бавно. Безразличието се беше 

върнало на лицето му. 

– Надявам се Теодор да не те пренатоварва със задачи. 

– Защо? Пак ли ще се джафкаш с него? – Ева се засмя, спомняйки 

си миналите дни. 

– Просто мисля, че вече достатъчно тревоги ти тежат на главата. 

– Какви тревоги? – тя пусна кока си и го изгледа в недоумение. 

Исидор скръсти ръце и посочи към чантата й. 

– Видях те, когато го взе. За какво ти е? 

Тя се обърна и се сети за плика с гилзата, но още не беше сигурна 

дали той говореше за него, затова не отвърна. Исидор продължи да я 

наблюдава съсредоточено, като на стоп-кадър – нито мускул не 

потрепваше по избръснатото му лице. Даже не премигваше. 

– Знаеш, че говоря за гилзата – сякаш прочете мислите й той. 

Очите на Ева шаваха напред-назад и не можеха да се спрат на лицето му. 

– Притесних се… – отрони тя. 

– От какво? 

– Че може да те хванат. 

Веждите му се повдигнаха. 

– Мислиш, че съм извършил престъпление? 



– Не е важно какво си направил. Просто исках да ти помогна. 

Гилзи не се крият така. Все пак, ти помогна на мен, без да те е грижа 

виновна ли съм или не. Трябваше да ти върна услугата. 

Исидор замълча за кратко, все така взирайки се в Ева. Накрая 

гърдите му се повдигнаха в дълбока въздишка и той се изправи. 

– Дори да бях загазил, Ева, мислиш ли, че не бих се правил сам? 

– Всички имат нужда от помощ – усмихна му се ведро тя, а той се 

приближи до нея и тя почувства копчетата на сакото му да се опират в 

ризата й. Очите му се наклониха към устните й. 

– С гилзите не се опитвам да прикрия престъпление, а да го 

разкрия. Жена ми беше убита със специфично оръжие. Патроните са 

гравирани. От години търся съвпадение във всички антикварни и 

оръжейни магазини, дори извън България. Негодникът се е закопал 

доста надълбоко. 

– Жена ти е била убита? – Ева опита да сдържи съжалението си, но 

то самò се изплъзна с думите й. 

– Беше нещастен случай. 

– Сигурно си я обичал. 

– Тя беше курва. 

Ева се сепна и дръпна главата си назад, усещайки тялото му върху 

своето. Последните му думи откровено я стреснаха и тя преглътна едва. 

За пръв път го чуваше да говори по този начин. 

– Можеше и да е курва, – продължи той с циничен тон, все едно 

говореше за чужд човек – но заслужава справедливост. 

– На кого отмъщаваш всъщност? На нея или на себе си? 

– Казах ти. Издирвам убиец. 

– С това се занимава полицията. Ако съдя по отношението ти, по-

скоро смятам, че жена ти не е страдала достатъчно и не се е измъкнала 

лесно. А сега, вместо нея, страдаш ти. Какво да правиш? Да я умъртвиш 

повторно не можеш. Но ще сториш същото с нейния убиец. Какво 



всъщност възнамеряваш да правиш, когато все пак го откриеш? Ще се 

здрависаш ли с него? Натурата ти плаши хората. Отвън си като спокойна 

вода, но под повърхността вриш и кипиш. Дори сам не подозираш на 

какво си способен, нали? Зная, че жена ти е починала преди 5 години. 

Нима след толкова време едно убийство ще ти стигне? 

– Кого се опитваш да спасиш? Един мъртвец ли? – 

проницателността му я сряза, но тя стисна зъби и ги обели срещу него. 

– Опитвам се да предпазя теб. Казах ти го ясно още в самото 

начало. На път си да извършиш огромна грешка. 

– Нима знаеш какво ще направя преди аз самия? Толкова добре ли 

си мислиш, че ме познаваш? 

– Ако искаше всичко това да остане в тайна, нямаше да ме 

доведеш в дома си. Ако има врата, зад която не бива да влизам, трябва 

да я маскираш като стена. Ала ти не само, че не го направи, ами и остави 

ключа в ключалката. Но хайде… Продължавай да се убеждаваш, че 

нямаш нужда от помощ. 

Ева се дръпна нарочно от него и започна да прибира нещата в 

чантата си нервно и непохватно. Исидор се завъртя на пети към нея, без 

да откъсва очи. 

– Ами ти? Нямаш ли нужда от помощ? 

– Добре съм си – рече тя вяло и понечи да тръгне, но гласът му я 

върна. 

– Значи да не се притеснявам когато изчезваш посред нощ или от 

работа и тичаш в гората от другата страна на пътя? Какво има там, че 

трябва да ходиш всеки ден? Разпитах. Някога е било къмпинг с 

каравани. Сега е непроходим дивак. 

– Просто харесвам мястото. 

– Харесваш го толкова, че си готова да ходиш там и в най-

голямата жега? – веждите му отново се извиха изпитателно нагоре. 

– Да – рече тя твърдо и студенината се прехвърли върху нея. 



Двамата се наблюдаваха известно време, без да помръднат. 

– Лъжеш ли ме в момента? – зъбите му скръцнаха в края. 

– Не – каза Ева. Исидор отново свали поглед към устните й и се 

подсмихна горчиво. 

 

30. 

 

Шефът на охраната не преставаше да досажда на Ева със списъка 

за гости. Дни преди приема всички в хотела бяха крайно изнервени и, 

без да искат, си прехвърляха напрежението и от това не излизаше нищо 

добро. Списъкът непрестанно биваше променян – някой се отказваше, 

друг се буташе да дойде за единия му престиж и масите и столовете 

биваха пренареждани. 

Ева мислеше за много неща, също потисната някак, но нито едно 

от тях не беше свързано със списъка. Щеше й се да иде някъде на 

скришно, та да я оставят намира. В стаята на Бабето беше задушно и 

приятно. Лежеше между купчините, докато слушаше как стопанката на 

хартиената крепост разлистваше новите броеве и кротко четеше на 

светлината на настолна лампа. 

В тази спокойна атмосфера Ева премисляше вариантите за черния 

списък, ала жената на адвоката непрестанно се връщаше като размазан, 

но красив образ. Прииска й се да научи повече за смъртта й, защото 

всъщност искаше да разбере повече за Исидор. Тя усещаше, че нещо в 

държанието му се беше променило, откакто бяха заживели заедно. 

Отнасяше се с нея не като с гостенка, а като с нещо, което му 

принадлежеше по право. Уж й позволяваше всичко, но постоянно я 

питаше къде ходи и какво прави. Видимо се дразнеше, ако я завареше 

със Синчето, но не смееше да говори с него както преди. Не й беше 

напълно ясно защо той се държеше така, нито какви бяха намеренията 

му. Тя самата не се бе замисляла какво щеше да прави, щом успееше да 



го подлуди. Дали просто щеше да го остави, без да продума, или щеше 

да напусне драматично сред буря от викове и крясъци? Затова избягваше 

да се замисля дълго. 

– Защо има толкова малко информация за убийството на г-жа 

Николова? Не е като да се е случило преди 15 години. 

– Не зная – отвърна Бабето, докато двете търсеха сред вестниците 

и си прехвърляха една на друга броевете, без да нарушават реда. – 

Повечето разбрах от сина си. Сега, като спомена, май наистина нищо 

съществено не пише тук. Според тази статия мъжете са били двама, в 

тази четирима, тук са трима. Понякога имам усещането, че от липсата на 

реални свидетели, хората започват да налучкват. 

– Какво знаете вие? 

– Не повече, не по-малко. Станало е в сепарето на един бар с лоша 

репутация. Сигурно си чувала какво казват за сина ми – че е мафиот. 

Знам, че навремето се забърка с подмолни хора, за да му потръгне 

бизнеса, но чак мафиот… Както и да е. От някои петна няма отърване. 

Хората в онзи бар бяха точно такива. Жената на адвоката се оказа в 

компанията им. Между мъжете възникна спор, започнали да се стрелят, 

но още първите куршуми попаднали в Тереза и тя загинала на място. 

Погребаха я без аутопсия още на следния ден. Предполагам, че 

адвокатът е използвал връзките си, за да скрие истината за случилото се. 

– А може би е знаел какво точно се е случило, но не е желаел друг 

да разбира. 

В стаята отново легна тежка тишина, прекъсвана от нежното 

шумолене на хартия. Ева се излегна, без да може да затвори очи. 

Внезапно й се причу гласът на началника на охраната и тя се сети за 

списъка за гости. 

– Нищо не виждам вече – зарита тя във въздуха. Бабето спря и се 

извърна към нея. Ева усети, че я наблюдава, и сключи умолително ръце. 

– Моля ти се! Само още веднъж! Прочети ми този списък. 



– Виж си годините! 

– Не съм свикнала като теб да чета толкова дребно и толкова 

много. Как още виждаш, бабо? 

– Пу! Ще ме урочасаш, бре! – затюхка се Бабето и по-скоро й 

издърпа листа от ръцете. – Дай тука! Какво е това? „Списък с гости на 

приема.“ И трябва да го сравня с този? Мхм. Да, да, да. Не. Тук има 

правописна грешка. Да, да, да. Добре. Тук – също… Чакай малко. Кой е 

този? Манол Бърдаров? 

Ева се надигна и примижа на оскъдната светлина, а после пак се 

отпусна на земята. 

– Да, той е журналист. Ще дойдат да отразят събитието. 

– Познат ми е отнякъде… 

– Щом е журналист, сигурно си чела трудовете му. 

– Да, да! Точно така! Направи ми силно впечатление последните 

месеци, но не знаех, че ще попадне сред гостите. Доста нагло от негова 

страна, но навярно редакторът му е някой младок… – Бабето видя, че 

Ева нещо не схваща и се върна малко по-назад в историята си. – 

Момчето стана известно в началото на лятото. Статиите му са сносни, 

отпечатват се в два-три вестника, търсят го, но не ги е писал той. Били са 

публикувани за пръв път преди 45 години. Това е доста време за някой, 

дори опитен редактор, да забележи очевидните прилики, но на мен ми 

бяха нужни само няколко изречения да се досетя. Статии като тези не 

можеш да издириш в интернет. А и оцелели броеве сега има само в 

Държавния архив. Сигурно от там ги е преписал, а нали е от София… 

– Манол, казваш? – Ева стана и отвори папката с психопрофилите. 

Най-отзад бяха поместени биографиите на журналистите. – Бърдаров е 

започнал работа на 5 май тази година. 

– Ха! – Бабето пусна списъка и се обърна към календара, окачен на 

вратата. – На 4 май съдът обяви, че ще пусне сина ми предсрочно. 



– Дали двете са свързани? Дали… решението на съда има общо с 

назначението на Бърдаров? – Ева не може да се сдържи. – Ако е 

умишлено? Има логика – за да се добере до сина ви, той е копирал 

статиите, за да е сигурен, че ако Райнови организират прием, той да бъде 

пръв избор на своя редактор. И, изглежда, такъв случай се е появил. 

Уредил си е място сред гостите на приема. Явно не може да докопа 

Евстати в София, но ще се пробва тук. 

– Да не твърдиш, че са пратили убиец по петите на сина ми? – 

Бабето се изплаши и дръпна обратно стола си под светлината на 

настолната лампа. Жълтината попиваше във восъчнобялото й лице. 

Коравите й ръце, преди уверени, сега трепереха и лисите се изплъзваха 

между тях. Ева обгърна ръцете й с длани и ги притисна една в друга, за 

да я накара да дойде на себе си. 

– Бабо, недей! Аз ще се погрижа за мнимия журналист. 

– Не! – Бабето изви китките си и обгърна нейните длани. – Ако те 

заподозре, дори само за миг, сигурно ще те убие. Да кажем на 

полицията! Та нали затова ни пазят? 

– Зная, бабче, но ако той усети, че го подозират, ще изчезне и на 

негово място ще пратят друг – може да е келнер, може да е гост, може 

дори да дойде от Русия с останалите. Няма как да проверя всички. Дори 

това, че го забелязахме, е цяло чудо. Нека да не пропиляваме шанса си! 

Мога да го спра. 

– Но не искам да пострадаш, дете! 

– Няма. Днес пристигат журналистите. Ще разбера в коя стая са го 

настанили и ще вляза да огледам багажа му, докато е на банкета с 

колегите си. Щом намеря оръжието, веднага ще се махна. На приема ще 

извикам полиция, ще го посоча, ще им кажа с какво е въоръжен и те 

дори няма да го пуснат да влезе. Така ще го вкараме в затвора и ще 

спасим сина ви. Като видят шефовете на убиеца, че е разкрит, няма да 



посмеят да пратят втори човек. Ще знаят, че Райнови ще са по-

предпазливи. 

– Ох, дано да успееш, дете. Не ми се ще да те пускам, но ето, ти си 

права. Ни така, ни иначе. Щом сме разбрали, то е имало защо. 

 

Вечерта Ева отново се прибра без адвоката. Искаше да се 

преоблече и да се върне в хотела без той да разбере. Облече си черен 

клин и тънка тъмна блуза с дълги ръкави, за да побегне в случай на 

нужда и за да остане незабележима. Досети се да вземе медицински 

ръкавици от аптечката и малко парцалче, ако трябва да прикрие следите 

от маратонките си. Сложи всичко в чантичката си за кръст и се втурна, 

когато на входната врата я пресрещна адвокатът. 

Отново си беше тръгнал от работа по-рано от обикновено. 

Исидор забеляза, че беше препречил пътя на Ева, но не се дръпна. 

Огледа дрехите й и се спря въпросително на устните й. 

– Забравих да свърша нещо в хотела. Не е спешно, но все пак 

трябва да ида. Ти… изглеждаш доста изморен. 

– Така се чувствам. 

– Станало ли е нещо? 

Ева изпита неудобство от втренчения му, но празен поглед. Имаше 

усещането, че той всеки момент ще рухне върху нея, а тя няма да може 

да го удържи. 

– Един човек,… на когото имах доверие,… ме предаде. 

Ева завъртя погледа си, прехвърляйки изминалия ден по часове, 

ала не си спомни нищо. Изглежда това се беше случило малко преди да 

се прибере. Ева въздъхна и инстинктивно подхвана лакътя му, за да му 

даде кураж. 

– Той ще си получи заслуженото, не се тревожи. Искаш ли да 

поговорим, след като се върна? 



– Нека първо да вечеряме – Исидор хвана ръката й и я стисна 

болезнено. – Нали каза, че не е спешно? Да хапнем. Ти също изглеждаш 

изморена. 

Ева искаше да възрази, ала той я дръпна към кухнята. Носеше със 

себе си оризови спагети със зеленчуци и паниран банан с мед за десерт. 

Пусна торбите на масата, преметна вратовръзката си през рамо и 

започна да подрежда посудата. 

Ядоха мълчаливо. Исидор не погледна по-далеч от чинията си, но 

нещо го тревожеше. Ева непрестанно търсеше някаква подсказка по 

лицето му, жест или намек, които да я наведат в правилната посока, ала 

той отново беше станал непроницаем. Домъчня й за него. Едва успяваше 

да преглътне спагетите, а до десерта не се докосна. Изчака адвоката да 

се нахрани и тогава стана от масата. 

– Ще тръгвам – рече му тя, а той скръсти пръсти над празната си 

чиния. 

– Разкажи ми някоя история. Разведри ме. Ти го умееш. 

Ева пак се помъчи да му се противопостави, ала усети ръката му да 

обгръща китката й като с клещи и преди да усети, той я завлече на 

дивана в дневната. Тя се настани в единия край, възможно най-далеч от 

него, притеснена неговото поведение да не е прелюдие към нещо по-

страшно. Ако да го подлуди беше трудно, Ева дори не искаше да си 

помисля как ли изглеждаше извън кожата си. 

– Хм… С коя ли да започна? Разказах ти за агенцията по 

безопасност на храните. Казах ли ти за сатанистите? 

Исидор не отвърна. Разкопча си сакото, хвърли го на фотьойла, а 

после легна на дивана, полагайки глава в скута й. Ева се понадигна и 

дръпна назад, но той я беше притиснал. Исидор се намести, лягайки 

настрана, скръстил ръце пред гърдите си. 

– Слушам те – рече той. 



– Така удобно ли ти е? – Ева се наведе напред, за да види лицето 

му. Той затвори очи и не продума повече, затова тя започна историята 

си. – Когато бях още в гимназията, г-жа Копойска беше директор. Тя и 

още няколко учители бяха гъсти със заможните родители и уредиха клас 

само за децата им. Останалите учители не ги закачаха и никой не го 

беше грижа дали учат. Дипломата им беше в кърпа вързана. Оставаше 

им само някак да преживеят времето до завършването. Очевидно, 

опиатите не им бяха достатъчни, защото започнаха да ровят в 

англоезични сайтове да търсят заклинания за черна магия. Прилагаха я 

на враговете си. Основната съставка винаги беше пръст от гроба на 

мъртвец. Започнаха да се събират след полунощ и да се молят на дявола. 

Доста изплашиха бабичките… Богаташчетата обаче започнаха да търсят 

все по-сериозни методи да получат желаното и така им хрумнала идеята 

да използват мен. Всички бяха чували само слухове за лошия ми късмет. 

Момчетата ме дебнеха два дни и ме отвлякоха на връщане от училище. 

Като ми махнаха чувала от главата, се оказах вързана върху голяма 

надгробна плоча, а около мен бяха застанали сатанистите, облечени в 

дълги черни дрехи и с маски на лицата. Викам си, дойде и моят ред – ще 

правят жертвоприношение на девица. Те обаче ме развързаха, ами!, и 

започнаха да ми се кланят и да ми принасят дарове. Помислили ме за 

самия Сатана. Като приключиха с поклоните, аз им обясних, че от това 

нищо няма да излезе. Един се ядоса и реши да се откаже, другите се 

възпротивиха и го предупредиха да не нарушава кръга и в крайна сметка 

всички се сбиха. Бяха пълни с адреналин. Аз ги разтървах, поговорих с 

тях и открих, че до един имаха семейни проблеми и не знаеха как да се 

справят. Веднъж опитали да поговорят с училищния психолог, но тя 

помислила, че директор Копойска я изпитва и не ги взела на сериозно. 

Та онази вечер със сатанистите хубавичко си поприказвахме, посмяхме 

се, поплакахме дори. Вярно, богати и дръпнати хлапета, но отвътре бяха 

хора като всички нас. Само на едно от момчетата не можах да помогна. 



То разчиташе на заклинанията, за да се отърве от мащехата си, но в 

крайна сметка тя се отърва от него. До ден-днешен не съм чула вест за 

него. 

Ева помълча, спомняйки си ясно образът на момчето, а след това 

се надвеси отново над адвоката. Той беше заспал. Или поне така 

изглеждаше. Ева го погали по главата с надеждата да го събуди, за да й 

позволи да стане, но той не помръдна. Тя пробва да вдигне главата му, 

да се отмести по някакъв начин, но беше притисната буквално в ъгъла, а 

оттам нямаше бягство. Накрая Ева погледна часовника – почерпката на 

журналистите тъкмо беше започнала. Щеше да успее, ако тръгнеше 

веднага. Реши да поизчака половин час, преди да се измъкне. Докато 

следеше стрелките, Ева се облегна назад и отпусна крака. Чувстваше 

умората да омеква мускулите й, а главата на Исидор да я натиска все по-

навътре в мекия диван, макар че това беше само илюзия, породена от 

изтерзания й ум, който търсеше начин да я подмами да заспи. Без да се 

усети, Ева задряма с ръка, облегната върху Исидор. 

На сутринта той беше изчезнал. 

Ева се събуди цялата схваната, покрита с късо одеялце. Адвокатът 

беше тръгнал на работа без нея и без дори да остави алармата на 

будилника. Часовникът вече сочеше девет сутринта. Ева стана и се 

завтече към банята. Размисли и тръгна към стаята си. Спря се и се 

обърна към кухнята – не знаеше какво да направи по-напред и кое – да 

пропусне. Накрая просто заряза всичко и тръгна така, както беше 

облечена. 

По пътя си спомни, че днес Исидор щеше да даде изявление пред 

журналистите, които вероятно сега бяха махмурлии и надали си мереха 

приказките. Случи се, че видя шофьора на служебния бус да кара нови 

камериерки, наети само за тази седмица. Качи се при тях и до пет 

минути стигнаха хотела. Ева изхвърча първа от автобуса и се втурна към 

основния хотел. Пред стълбите бяха сложени два микрофона, а 



журналистите се бяха събрали в кръг. Адвокатът наистина беше там и 

даваше изявление, но хванал под ръка г-жа Райнова. Мафиотската 

изгора най-сетне си беше облякла нещо прилично, та да докара 

репутация на благочестива съпруга. Все пак, договорката със съда 

влизаше в сила в края на месеца. Търгът с ценните предмети пък беше 

приравнен с, едва ли не, подновяване на българо-руските отношения. В 

този дух, сред гостите бяха и други големи собственици, които също 

имаха полза от руските имотни инвестиции. 

Ева се приближи да послуша, но отблизо ръката на Ана й се стори 

като ноктите на граблива птица и тя, без да иска, издиша с погнуса и се 

дръпна назад. Това й попречи да види, че адвокатът я забеляза и не 

остана никак очарован от детинските й маниери. Смяташе, че пухтенето 

беше отправено към него. Това го накара да забрави мисълта си насред 

едно изречение, докато следеше посоката, в която Ева се отдалечи. 

Тя започна да се упреква, задето постоянно се отвличаше. Още 

нищо не беше изгубено. Щом журналистите се бяха събрали отпред, тя 

можеше лесно да се вмъкне в стаята на убиеца. Само трябваше да вземе 

шперца от Женя. Отиде на рецепция и пита за нея, ала я нямаше. От 

сутринта в хотела цареше небивала суматоха и главната 

рецепционистка, редом с мениджър Митев, опитваха да удържат фронта. 

Ева не посмя да се отдалечи от администрацията, когато някой я хвана и 

дръпна. 

– Защо си тук? – изстреля тя в лицето на Исидор, стапяйки 

ядосаната му физиономия. Тя го накара да я пусне и започна да 

закопчава сакото му и да оправя вратовръзката му, която бе разхлабил, 

докато я търсеше из фоайето. Всяко докосване на малките й ръчички му 

действаше като с електричество. Вратът му се наежи първо от гняв, а 

после от удоволствие и той отмести дланите си встрани, за да не я спре 

неволно. 



– Търсих те – едва промълви той и свали поглед към ръцете й, 

които продължаваха да го докосват, въпреки че го беше привела във вид. 

– Трябва да се върнеш и за задържиш журналистите още десетина 

минути. Много е важно. После ще ти обясня – Ева го сграбчи за 

раменете, обърна го и започна да го побутва към вратите, когато мярна 

Хамавата Женя и го принуди да спре. Надигна се на пръсти и долепи 

устни до ухото му шепнейки. – Преди това ми трябва шперца й. 

– Моля? – той пак усети, че му прималява и несъзнателно се 

наклони назад, чувствайки тялото й. 

– Поискай й шперца. Бързо! 

Женя тъкмо идваше, чула че Ева я търси. Щом видя адвоката, тя 

посмекчи яда си и изкара нещо като усмивка върху измореното си от 

разправии лице. Щом даде ключа, Ева хвана адвоката под ръка и почти 

не изтича навън, а после го удари на бяг към втория етаж. Исидор се 

заклати като пате, едва-едва се опомни и зае мястото си до г-жа Райнова. 

Помисли как можеше да задържи журналистите и започна да разказва за 

новия хотел – любимата стара тема на медиите. 

В това време Ева се качи на втория етаж, където беше стаята на 

Бърдаров. На дръжката имаше табелка „Не безпокойте“, но тя знаеше, че 

той не е вътре. Очевидно не искаше камериерките да влизат, но не 

знаеше, че първия ден от престоя му никой не чистеше. В стаята беше 

почти празно, а в леглото като че ли никой не беше спал. Встрани бяха 

наредени четири куфара. Ева си сложи ръкавиците, преди да ги отвори, 

ала те се оказаха напълно празни. Тя почука за двойно дъно, прегледа 

ръбовете – нищо. Разрови се из гардероба и чекмеджетата. Освен 

допълнителни завивки и възглавници, там беше празно. Ева внезапно 

спря в средата на стаята и помисли. Опита да си представи убиеца. 

„Дошъл е за пет дни без никакъв багаж. Искал е да изглежда, че 

има багаж, затова е взел четири празни куфара със себе си. Но кого се е 

опитал да заблуди? Подозира ли някого… Не, това е невъзможно. Може 



би в куфарите е имало нещо. Ако бях дошла снощи, щях да разбера 

какво. Изпразнил ги е след банкета. Дори така да е, той не може да 

прекара още четири дни в същите дрехи. Вероятно има помощници, при 

които да се отчита. Там трябва да са резервните дрехи. Ако има жици по 

себе си, не би искал някоя камериерка да забележи. Нямам повече 

работа тук.“ 

Ева излезе, изтърка дръжката с парцалче за всеки случай и си 

свали ръкавиците. Прибра всичко в чантичката на кръста и и тръгна 

бавно по коридора. При стълбите забеляза плана за евакуация. 

„Точно така! Мисли като убиец, не като клиент. Той не би дошъл 

неподготвен. Сигурно си е набавил плановете на хотела и е избрал някое 

скришно място. Достъпно, но незабележимо. Всичко на долните етажи е 

с ключ, освен… Освен резервоара. Да! Водопроводчикът няма ключ, 

затова държат вратата отворена.“ 

Ева се спусна до приземния етаж, където започваше общежитието 

на персонала. Помещението на резервоара беше неосветено и хладно. 

Там вечно някоя тръба изтичаше, но в случай на авария, хотелът 

разполагаше с вода и отопление. Там минаваха и част от тръбите за 

канализацията. Ева се промъкна и ослуша, все едно убиецът беше вътре. 

Коленичи и провери пода под резервоара, за да се увери, че никой не се 

криеше от другата страна. Чак тогава извади телефона си и освети 

тъмните кътчета. Тръгна покрай тръбите. До последната имаше голямо 

петно. Ева промуши ръката си навътре и напипа окачен пистолет. 

Извади го. Пистолетът тежеше и беше увит в полиестерен плат. От 

едната страна беше привързан и заглушител. Ева си сложи пак 

ръкавиците. Остави телефона на земята и клекна, за да отвие оръжието. 

Провери модела и пълнителя, а после го зави и го върна на мястото му 

по същия начин, както бе направила с флашката на Исидор. Пълнителят 

беше един, нямаше резервни. Ева обаче не побърза да си тръгне. 



Тези празни куфари продължаваха да я човъркат. Тя претърси и 

останалата част от помещението и се спря на резервоара. Помисли да 

погледне вътре. „Не, не биха си правили труда. Ако е скъпа техника, 

биха…“ Тя не довърши. Наведе се и опипа дъното на резервоара, 

заобикаляйки го от четирите страни, когато усети ръба на обемист пакет. 

Подобно на пистолета, той също беше закрепен с полиестерен плат с 

лепяща страна. Ева пусна пак телефона и измъкна две продълговати 

чанти с цип от трите страни. В едната имаше дрехи във вакуумирани 

пакети, заедно с някакви устройства, които не й бяха познати. В другата 

чанта имаше експлозиви. Бяха единични, номерирани, всеки с отделен 

детонатор. Ева огледа пак двете чанти, без да докосва или размества 

нищо, опитвайки се да запамети съдържанието им. Като приключи, 

затвори ги и ги върна обратно под резервоара. 

Като се качи горе, върна шперца на рецепция и изтича право при 

Бабето да й разкаже. Исидор я чакаше отпред, но не я видя. 

– Експлозиви? – на старицата й прилоша отново и едва се задържа 

на мястото си. От вчера беше спряла с архивирането на вестниците. 

Изведнъж всичко се обезсмисли и тя се почувства слаба и уязвима. В 

хартиената си крепост не можеше да спаси Евстати.  

– Успокой се, бабче! – подкрепи я Ева. 

– Те ще ни взривят! – викна Бабето, а Ева я накара да млъкне, че да 

не чуе някоя камериерка. 

– Няма! Това не са такива експлозиви. Обмислих защо са така 

направени. Осем са. Няма да стигнат за целия хотел. Може би за една 

стая – да. Но те няма да могат да влязат при Евстати, пък и за какво са 

им отделни детонатори? Според мен ги пазят за колите. Тези гранати се 

наричат „калинки“. Виждала съм ги и преди. Сигурно ще се опитат да 

взривят колата, на която Евстати ще пристигне, но тъй като са осем, не 

знаят коя ще иде да го вземе. Синият пикап вече е извън списъка. 

Въпросът е, кога ще опитат да взривят калинката. Дали докато е вътре 



или след като слезе. Иначе за какво им е пистолета? Опасявам се, че са 

замислили две покушения. Едното ще служи за разсейване, за да 

помислят гардовете, че опасността е преминала. Тогава ще атакуват 

повторно и ще го убият. Лошото е, че не знам кое-кое предшества – 

изстрелът или взривът. 

– Чакай! Не бързай, дете! Местата на масите – и те са по осем. Ами 

ако сложат експлозиви отдолу? 

– Една калинка стига да изпепели цяла кола. Т. е. ще вдигне масата 

и с първия взрив. Опасно е да ги слагат заедно, особено ако някоя 

калинка е дефектна. Ако са искали да го взривят, докато се храни, 

можеха да сложат бомба и в омара му. Няма да го свършат тайно, а така, 

че всички да видят. Човекът, стоящ зад това, е изпитал голямо унижени 

и иска Евстати да преживее същото. 

– Можеш ли да разбереш кой е? 

– Няма време, бабче – заклати глава Ева. – Тези събития и без 

друго не можем да предотвратим. Но… можем да ги насочим. Какво 

имаше под конферентната зала? Беше гаражът на Теодор, нали? 

– Да, но защо? 

– Най-накрая всичко си идва на мястото… – очите на Ева светнаха 

доволно, говорейки по-скоро на себе си. 

 

31. 

 

– Къде така? 

Ева почти не се изтърси върху чакъла. Беше се засилила напред, 

когато нечия ръка я грабна и я дръпна обратно. Мъжете от камиона с 

прането завъртяха едновременно глави и се протегнаха да й помогнат, 

макар да не успяха да я задържат. Ева се размаха, докопа натрапника и 

откачи ризата си от кокалестите му пръсти. Не спря да се дърпа, дори 

когато видя, че това беше Синчето. Той се наведе и почти докосна носа 



й със своя. Тя се дръпна още по-назад и сърдито започна да оправя 

дрехите си. 

– Накъде си се разбързало, паленце? Имаш работа за вършене и 

човек за подлудяване. 

– Да, да – Ева му махна с ръка, после пак се хвана за вратата и се 

надигна. Теодор се подразни и й попречи с крак да затвори. 

– Ти май… не ме взимаш на сериозно. 

– Представи си,… „шефе“ – натърти тя – но има неща, далеч по-

важни от теб. 

Ева го бутна с крак по яките гърди и затръшна вратата под носа 

му. Пет минути по-рано Теодор би взел всичко на шега и би свил 

безгрижно рамене, ала нещо в думите на Ева го подразни на първично, 

непознато ниво и в следващия момент той добави в списъка си за 

отмъщение нейното име до това на адвоката. 

Камионът на пералнята спря пред полицията и продължи. Ева 

прекоси на прибежки алеята да не би някой да я познае. Спря първия 

полицай, който й се изпречи, и го попита за детектива. Ако зависеше от 

Радосвет Колев, отдавна щеше да си е свил опашката и да се е върнал 

обратно във Варна. Но тъй като го бяха заточили умишлено тук, той 

вече обмисляше как да се скатае до края на лятото. Не че се плашеше от 

работа или от Исидор, просто с каквото и да се заемеше, все едно 

бъркаше в гнездо на оси. Появата на Ева го накара да прибере ръцете си 

зад гърба. Ева забеляза дистанцираността му още с появата си, но вече 

беше свикнала хората да странят от нея, затова остана до вратата, 

давайки му свобода да диша спокойно в другия край на кабинета си. 

– Нека позная – намерили сте втори извършител – започна Колев, 

вместо с поздрав. 

– Да, дойдох за убийство, но за такова, което скоро ще се извърши. 

– Идвате без адвоката – отбеляза той, след като тя затвори вратата 

и никой не я последва. – Той ли е заподозреният? 



– Не. Убиецът се нарича Манол Бърдаров. Наскоро е станал 

журналист за „21 дни“. Не зная истинското му име, но намерих оръжие и 

експлозиви, оставени от него. 

– Това е напълно достатъчно да го заловим. Ще пратя кола още 

сега. 

– Има два проблема – оръжието не е в стаята му. Няма как да го 

свържете с него, предвидил го е. Нека не пропиляваме предимството си. 

Зная, че е пратен да се отърве от стария Райнов, щом се върне за приема. 

Тогава е идеалното време да го заловите. И ако стреля в него, няма да са 

нужни формалности, нали? 

– Искаш да оставя престъпник да стреля в препълнено помещение 

само за да го заловим по обвинение в опит за убийство? Ами Евстати 

Райнов? За него не помисли ли? Той ще плати най-високата цена – почна 

с упреците детективът, макар Ева още не беше свършила. 

– Затова дойдох при вас. Трябват ми халосни. Не разбирам от 

пистолети и не мога сама да си ги набавя, затова ви нося един от 

куршумите от пълнителя – Ева бръкна в джоба на ризата си и остави 

внимателно куршума на бюрото му, заедно с покана за приема. – Това е 

за да не ви върнат на входа. Теодор не искаше да има никакви 

униформени и не знае, че ви включих в списъка с гости. 

– Виж… аз ще ти дам халосни под масата, това не е проблем. Но 

ако го направиш, ти ще си опасност. Не дължиш нищо на онези 

мафиоти. Защо рискуваш живота си? Ако не успеят да убият Евстати на 

приема, ще пробват още на следващата сутрин. Зная, че той има много 

врагове, особено след като напусна средата си. Смятат го за изменник, а 

някои твърдят, че работи с нас и порти своите срещу защита. Същите 

тези са убедени, че той не е бил в затвора заради престъпленията си, а за 

да го защитят. Без да искаш, ще попаднеш насред тяхната война и тогава 

няма да мога да те измъкна. 



– Не съм дошла да спасявам света, г-н детектив. Райнов има да 

свърши нещо много важно преди да умре. 

– Значи, няма да поискаш нищо в замяна на информацията? – 

Радосвет Колев взе патрона и го огледа. 

– Напротив. 

Той вдигна очи и примижа. 

– Искам да науча всичко за смъртта на Тереза Николова. 

– Значи, все пак дойде заради адвоката. 

– Мислете каквото искате. 

– Но аз не съм разследвал този случай. Откъде мога да знам? 

– Човекът, който е бил назначен, е тук, в тази сграда. Питайте го. 

Аз ще чакам във фоайето. Втори път ще ми е трудно да дойда. 

Детективът никак не искаше да се забърква с тази история, ала 

като отиде за халосни, срещна там точно колегата, с когото трябваше да 

говори, сякаш е трябвало така да стане. Радосвет пак изпита съмнения, 

но старият полицай го изгледа дълго и продължително, като че сам той 

го беше очаквал. Без да протака повече, Радосвет го разпита и взе 

папката по случая да покаже на Ева с какво разполагаха. 

– Знаеш, че това е незаконно, нали? – той я наблюдаваше, докато 

тя разлистваше файла върху коленете си. 

– Да укривате информация за престъпник и убиец е същото. 

– Не изпитваш ли угризения, че ме вкарваш в проблем? Аз не 

искам проблеми, ясно? – той шепнеше на ухото й, приседнал едва от 

нерви, но очите му непрестанно стрелкаха подозрително преминаващите 

наблизо колеги. 

– Не мога да изчета всичко. Какво значи това? 

– Защо изобщо ти дадох папката! Ще ме уволнят само за това!... 

Тук пише, че в кръчмата, освен Тереза, е имало още четирима. 

Адвокатът е поискал имената им да бъдат публично известени, за да 

разкрие убиеца, но тримата от тях сами потулили всичко. Четвъртият 



също е бил идентифициран, но се оказало, че онази вечер той е бил 

стрелецът. Убил е Тереза от упор, а останалите са се паникьосали, 

смятайки, че те са следващите. На местопрестъплението е намерена 

една-единствена гилза, изстреляна от неговото оръжие. Върху й има 

необичайна гравюра. 

„Затова адвокатът получава всяка сутрин пратки. Търси убиеца.“ – 

рече си Ева и издърпа снимките изпод листите. 

– Това ли е гилзата? Трябва ми копие. 

– Не можеш да изнасяш информация – зашепна строго Радосвет и 

опита да си върне снимката. 

– Гилзата не ме интересува. Искам да увелича изображението. Не 

мисля, че това е обичайна гравюра. 

– Проверили са всички възможни места и са питали колекционери. 

Никой не я е виждал. 

– Може би защото въобще не е гравюра. Такива благородниците 

едно време са ползвали си по време на лов, за да знаят кой-какво е убил. 

Това са си мислили разследващите, на това ги е навел разпитът на 

свидетелите. Това тук – е рисунка. Опасявам се, че е било отмъщение, а 

рисунката е трябвало да подскаже на адвоката кой изобщо го е 

извършил, но той е така вглъбен във вашата версия, че е пропуснал да го 

забележи. 

Радосвет я попита защо прави такива предположения, сякаш е 

очаквала да види нещо подобно, но тя не можеше да му каже за черния 

списък. След като имаше 200 засегнати души, поне един бе успял да 

получи своя реванш. Но защо жена му, а не Исидор? – за това Ева не 

намери обяснение. 

 

Племенникът на Нашо Нашев учеше трета година в 

художественото в София и поддържаше форум за артисти, където си 

разменяха чуждо и лично творчество, пускаха обяви за конкурси и 



открито се презираха, като всички поклонници на изкуството. 

Начетеността им по различните течения от разнообразните култури 

често ги изправяха един срещу друг в безсмислени, но плодотворни 

конфликти, които продължаваха няколко месеца и завършваха в някоя 

кръчма. Токсикологът беше разказвал на Ева тези случки много пъти, 

неспособен да скрие гордостта си. Племенникът беше за него като 

синът, който никога нямаше да има. Неговата плът и кръв беше одрала 

кожата на майка си и го тормозеше по почти сходен начин, заради което 

той все повече се застояваше край климатика в болницата и все по-малко 

в собствения си дом. 

Въпреки гордостта си обаче, на Нашев Евината идея не му 

допадна. Боеше се убиецът да не научи, че някой е хванал следите му и 

първия, на когото попадне, да е младият художник. 

– Спокойно! И за това съм помислила. Кажи му да си направи 

профил от името на антикварна книжарница. Ако получи съвпадение, да 

прати резултатите на тях, но анонимно. 

– Дори да разбереш какво е изображението, как ще го свържеш с 

убиеца? – продължаваше да негодува докторът, макар този план да му 

харесваше повече. 

– Тази гилза е пъзел. Ние имаме едно парче, но останалите не са у 

нас. Изначално това не е наша работа. 

– Тогава защо… 

– Защо рискувам? Случвало ли ти се е някога да направиш нещо, 

просто защото така трябва, независимо дали е за добро или за зло? 

Знаеш вътрешно, че в дадения момент трябва да си на това място, 

защото можеш да го направиш само ти. Това, Нашев, се нарича съдба. 

Привидно ходиш и говориш, каквото и където си поискаш, а погледнеш 

ли назад – било е част от плана й. Проклети да са всички звезди. 

 

 



32. 

 

Теодор и Исидор дебнеха алеята пред офиса като двама котараци, 

чакащи глупавата птичка да се залъже по хвърлените зрънца. Въпреки че 

не го показваше, адвокатът изпитваше превъзходство, задето кабинетът 

му се намираше на втория етаж, доста над вирнатия нос на Синчето. 

Усетеше ли, че го наблюдават, Теодор слизаше от шезлонга и се 

качваше в мезонета на вилата да размахва от там среден пръст, но 

прозорчетата бяха твърде малки и тесни и да стърчи от капандурата, 

беше смешно. Дори рускините му го взимаха на подбив. 

Исидор знаеше, че трябваше да е по-сдържан, но отвътре го 

човъркаше да дразни синът на Райнови. Стигаше му само да се покаже 

на перваза, за да го изкара от кожата му. 

Ева най-сетне се появи. Беше изморена и задъхана. Исидор и 

Синчето се спуснаха едновременно към нея, ала като слязоха на алеята, 

от нея нямаше и следа, така че си хвърлиха стръвнишки погледи и 

зачакаха завръщането й. След десетина минути тя слезе по стълбите в 

къса рокля с бяла, надиплена в краищата престилка, малко бомбе и 

допълнително сложени черни ръкави, които бяха вързани на китките с 

панделки. Отстрани изглеждаше като ходеща кукла. Теодор плесна и 

разтри доволно ръце. 

– Най-накрая си взела униформата си присърце. Ето я и първата 

задачка – той щракна с пръсти и Лиляна, която беше чакала в другия 

край на алеята да подкара голям джип, покрит отгоре до долу с калчища 

и стръкове трева. Ева метна поглед на возилото, а после безпристрастно 

се зае да опъва панделките на китките си, за да ги разхлаби. 

– Това ли е „чудовищното“ наказание, което успя да измислиш? 

Ева дори не беше очаквала той да си спомни, макар в онзи момент 

да й се беше сторил твърде сериозен. 



– Това е само прелюдие към твоето наказание. Но… сега, след 

като виждам, че ставаш примерен гражданин на тази велика страна, 

може да заменя наказанието ти с покер със събличане. Само казвам… 

– Хич не си го помисляй! – скара му се веднага Николов и скръсти 

ръце зад гърба си, като че искаше да се покаже по-възрастен, отколкото 

беше. 

– Ако искаш и ти да участваш, заповядай. За никой вече не е 

тайна, че надничаш да ме шпионираш. 

– Г-ца Харизанова още не ми е дала предложенията за 50 

паркоместа. Не разбирам защо не можем да ползваме гаража, че трябва 

да слагаме гумени настилки по плажа? – той се обърна към Ева, но тя 

продължаваше да оправя тоалета си и това го подразни. – Какво си 

облякла? Сложи си клин. 

– Нямам време за вас. Имам гости да посрещам. Руснаците 

пристигнаха и с Дамянов сега се връщаме от Бургас. Искаха веднага да 

ги разведа из града, а после из хотела. Ще е малко трудно, защото 

тримата не се понасят и ще трябва да го направя с всеки по отделно. 

– Като не се понасят, как са пътували в един самолет? – Теодор чак 

сега забеляза как портиерите прелитаха покрай вратите, разтоварвайки 

багажа от три лимузини. 

– Първите двама бяха взели по-ранни полети и чакали на 

летището. Само третият пристигна навреме, но като че ли бяха свикнали 

да пътуват по този начин, защото бяха ухилени до ушите. Аз ще 

тръгвам, после ще се оправям тук… 

– Чакай! – Исидор я дръпна за ръката и пак погледна към голите й 

крака. Не беше мислил, че някой друг, освен него, има право да ги гледа. 

– Няма ли да е проблем, ако ги разведеш из града? Хората познават 

лицето ти. Този нелеп костюм няма да ги заблуди – шепнеше той, а 

Теодор отзад надаваше ухо. 



– О, не. Облякох се така, за да им се харесам. Единият от тях, 

виждаш ли го? Вторият – това е княз Игор. Той ми е любимец. 

– Любимец ли? – заекна адвокатът. 

– Княз ли? – повтори под мустак Теодор. 

– За хората, не се безпокой. Дамянов и без друго страшно се 

изложи, ще е гол до кръста. Той е египетски роб – само с препаска. 

Позволиха му да си остави маратонките, защото има пришки. 

– Вие с Дамянов на слуги ли се правите? – адвокатът не я пускаше, 

въпреки че Ева от известно време опитваше да му извие пръстите. 

– Не бъди такъв! Това е проста работа… Пък и нали ти ми я 

възложи? Каза, че имаме вили за продажба. Ако им кажа, че рокличката 

ми се яде, да знаеш, продали сме половината. 

– Дори не го казвай на шега – очите на Исидор светнаха злобно. 

Сега той не виждаше Ева, а лицето на Тереза, която го успокояваше по 

същия начин, преди да иде в бара да налива алкохол в чашите на 

мафиотските синове и да търпи мръсните им ръце по тялото си. Същите 

тези ръце, дори само в представите на Исидор, раняваха жестоко 

гордостта му и той се задъхваше. Кошмарът отпреди години 

възкръсваше, а той усещаше, че контролът отново се изплъзва между 

пръстите му. Не разполагаше с достатъчно власт да защити Ева от 

всички опасни хора, въртящи се край хотела, но най-лошото бе, че 

нямаше сили да я защити от най-голямото копеле между тях – от себе 

си. 

– Не бъди зъл с тях. Не знаеш какво са преживели последния път, 

когато са дошли. Някакви мъже, представящи се за граничари, ги 

изнудили да им платят, а после и самите граничари. Даже италианската 

мафия е проревала от нас. Чух, че и от якудза веднъж се излъгали да 

наминат, но Игор не можа да довърши разказа си. Искам да разбера края, 

затова ще се видим довечера вкъщи. Не се тревожи за мен! Само да си 

кажа името и камъните сами започват да летят. Нали? 



Ева изви китката си и помаха в лицето на адвоката, опитвайки се 

да разсее обзелите го мрачни мисли, а после се затича, когато нейният 

„княз Игор“ се появи по къси гащета, спретната блузка на розови и сиви 

райета и пуловер, вързан през раменете му. Носеше и шапка за голф, 

килната настрана. Дали щеше да е толкова щастлив, ако именно заради 

тази шапка някой му счупеше коленете със стик номер три? А шест? 

Шест щеше да е още по-добре. 

Теодор се загледа в адвоката и лесно разчете намеренията му. 

Доволен от резултата, той завъртя ръка във въздуха и Лиляна даде на 

заден, скривайки джипа на старото му място в края на алеята. 

Тримата братя, макар толкова различни по характер и таящи 

ненавист един към друг, не можеха с нищо да скрият родството си или 

сходните си пиянски навици. Видели евтина ракия и красиви жени, 

тримата се отправиха на „кръстоносен поход“ из тесните улички, 

изпреварвайки дори две групи от Англия, дошли за алкохолния туризъм. 

Ева не близна и капка от питиетата, които й купиха, но Дамянов 

(разсъблеченият преводач) реши да удави мъката си, ала заради това 

моментно безумие, изгуби и препаската, и девствеността си и Ева се 

оказа сама, прехвърчайки от бар на бар да кътка поверените й гости. 

Първоначално тя не им позволяваше да пият много, но после сама им 

наливаше, та по-скоро да ги върне в хотела и да си отдъхне. Не 

разбираше нищо от езика им и затова непрестанно се усмихваше и 

кимаше. 

От комплиментите и подаръците им успя да се измъкне едва към 

един, а те тъкмо загряваха. Случиха се, естествено, и няколко 

инцидента. Най-големият от братята се задави с резен лимон, та намаза 

две целувки с широкоотворена уста от Ева. Останалите тя успя да опази 

и усети, че започва да овладява лошия си късмет. Странно облекчение я 

споходи.  



Забеляза фигурата на Исидор едва когато без малко не се блъсна в 

него. През цялото време той я беше чакал на прага, сновейки по 

пътеката и тротоара, като че търсеше ключовете си. Дори на съседите му 

това „джиткане“ се стори необичайно за иначе затворения му и студен 

характер. Когато Ева най-накрая се появи, дълбока въздишка се откъсна 

от гърдите му и той тръгна пръв към къщата. Ева го последва. Беше си 

сложила широка прозрачна наметка, също подарък, но не знаеше дали 

това го подразни повече или веселите й разказчета. Тя не знаеше как да 

го разсее. Отклони темата и подхвана проблема с паркоместата и хората, 

с които беше говорила, ала като отиде да види защо мълчеше на дивана, 

завари го да спи, опънал крака на масичката и скръстил ръце пред 

гърдите си. Изглежда е бил уморен, но не могъл да заспи преди 

връщането й. Ева го загледа и се усмихна на себе си. 

 

33. 

 

На сутринта Ева отиде да провери адвоката, но него вече го 

нямаше. Не се сети да го извика или да го потърси – навярно отново се 

сърдеше и беше отишъл пръв на работа, та да си прочисти по-скоро ума. 

Ева тръгна веднага. Искаше да приключи с камериерките преди обяд или 

поне преди руснаците да станат от сън. Мислеше да ги води днес да 

разглеждат вили и трябваше да открие алеи, които нямаше да се 

пресекат при каквито и да е обстоятелства. 

В обедната почивка Ева се качи до кабинета на адвоката, но той се 

оказа празен. Мениджър Митев изглеждаше нещо угрижен. 

– Викам си, цял ден го няма – рече той тихичко, въртейки очи из 

офиса. – Звъня му – не вдига! Какво стана с това момче? Нà сега ми 

казаха, че по пътя имало катастрофа, викам си, само да не е той! 

Ева не отвърна. Бавно тръгна към алеята и се спря пред вилата на 

Синчето. Него също не беше виждала и краката й неусетно я отведоха в 



тази посока. Още от вратата я лъхна странна миризма. От Лиляна и 

Синчето нямаше и следа. Дневната, където се бяха изтягали рускините, 

сега беше празна и сива. Само на масичката лежеше забравена кукла. 

„Новото ти момиче, а?“ – присмя се вътрешно Ева и понечи да я вдигне, 

когато чу шум от съседната стая и мерна гърба на старата Райнова. 

Колкото и пъти да я видеше, тази жена я ужасяваше почти толкова, 

колкото майката на кмета. 

Ана беше от жените, които умееха да контролират мъжката част от 

света; да подчиняват на волята си и да дават толкова, колкото желанията 

им да бъдат изпълнени. Пръскаха любовта си в шепите на всеки, който я 

пожелаеше, но това беше фалшива любов, прах в очите, лъжливи думи, 

нагласени погледи и студени ръце. За Ева Ана Райнова беше кралицата 

на порочността. Не беше срещала по-отвратителна жена. Усещаше 

мислите й върху себе си, погледите й – също. Те бяха като докосване на 

змийска кожа. Пулсът й се ускоряваше, а отровата проникваше, 

замайваше се и щом отвореше очи, пред нея се появяваше черен фон. 

Ева опитваше да се изплъзне от контрола й, но веднага пред нея се 

появяваха спомените й как тази долна жена държеше адвоката, как го 

докосваше без свян, като своя собственост. А той?... Той защо не 

виждаше опасността? Защо просто стоеше и понасяше тази алчна 

любов? Ева го презираше дори повече. Тя изведнъж престана да изпитва 

предишния респект и интерес към личността му. Не искаше вече да го 

опознае, а у дома се преструваше, че не го забелязва, въпреки че той все 

по-дълго се заглеждаше в нея, дори когато тя се отместеше. Виждаше в 

празния му поглед същата подла и порочна искра. Той никога не беше 

гледал по същия начин нито Ана Райнова, нито когото и да е другиго. 

Като се увери, че не са я усетили, Ева се изниза от дневната. Спря 

сред тревата и почувства, че през цялото време беше стискала телефона, 

подарен й от Синчето. Тя погледна към горния кат на вилата дали щеше 

да го забележи, ала от него нямаше и следа. Ева набра номера на 



адвоката – даваше свободно. Обзета от тревожно предчувствие, тя се 

повъртя из алеята, а после внезапно отиде на рецепцията при Дамянов. 

Повери му братята, даде му собствения си план за разходка и отложи 

огледа на вилите за утре.  

Един от редовните клиенти на хотела беше физиотерапевт. Ева 

понякога му крадеше колелото, когато беше на плаж. Така направи и 

сега. Втурна се към къщи и завари всичко с краката нагоре. За една 

сутрин адвокатът беше разровил целия си архив от мазето до тавана. 

Листи хвърчаха навсякъде. Беше ги отгръщал и сравнявал, беше ги 

редил и препрочитал из мебелите и пода. Ева се събу и тръгна бавно 

сред хаоса, въртейки глава. Сети се за племенника на Нашев и 

антикварната книжарница. Дали наистина се беше получило? 

Ева безшумно мина през коридора и надникна в спалнята, но 

Исидор беше в кабинета си, скрит зад бюрото. Наоколо бяха 

разхвърляни още листи от минали дела, разпечатки на доказателства и 

какви ли не важни документи, които сега нямаха никаква стойност. 

Адвокатът седеше върху част от тях, облегнал гръб о чекмеджетата на 

бюрото си. Ева мерна върха на главата му и заобиколи. Ръцете на 

Исидор пламтяха изморени върху коленете му, а върховете на пръстите 

му придържаха изрисувана чиния. Ева я огледа, а после вдигна поглед 

към посърналото му лице. Вместо да види гняв или истерия, както би се 

надявал Теодор, то изразяваше умора и отегчение. Решаването на 

загадката го бе довела до пълно изтощение и той релаксираше сред 

събираните така усърдно доказателства. 

– Исидор – трепна гласът на Ева. Дланта й бавно докосна рамото 

му и остана там, докато той реагира. – Какво се е случило? 

„Ама че си лицемерна!“ – кресна вътрешно Ева и сама потрепери. 

Понечи да се дръпне, огорчена от постъпката си, когато ръката на 

адвоката задържа нейната и я придърпа по-близо. 

– Трябва да замина, Ева. Толкова съм… Но трябва да замина… 



– Къде ще ходиш?... – тя завъртя очи по измачканите листа. – 

Мениджърът питаше за теб. Ще ходиш ли на работа? 

– Трябва да намеря убиеца на Тереза. Дължа й поне това – 

продължи той проточено, въздишайки тежко като след сън. – Ще ида в 

Резово. Там се крие онова копеле. Беше пред очите ми през цялото 

време, но защото не се сетих?... 

Той посочи чинията и я вдигна срещу светлината. Това беше малка 

чиния, гланцирана и изрисувана на ръка от майстор. В средата имаше 

змия, навита няколко пъти като кравай. Ева разпозна в нея част от образа 

на гилзата. Значи… Било е лично? 

– Едно момче ни я подари – продължи Исидор, вгледан в 

недалечния спомен. – На мен и на жена ми. За годишнината, каза той. 

Беше млад… Не ми направи впечатление. Все се навърташе край дома 

ни и благодареше. Помогнал съм бил на баща му… Но всъщност, все 

търсеше жена ми, а тя, като влюбена хлапачка… 

– Не разбирам – Ева опита да го измъкне от този кошмар и дръпна 

ръката му към себе си, за да я погледне. 

– Това малко копеле я уби, защото не можеше да я притежава. 

Сваляше я като всички тях – окото му трепна при спомена. – Затова я е 

убил. 

– Кои „тях“? Какво… криеш от мен? 

– Не, не. Аз не мога да остана тук. Трябва да ида и да го видя. Ще 

му разбия това в лицето. 

Ева почти не се катурна по гръб, когато Исидор се изправи и 

тръгна нанякъде, стиснал чинията. Той грабна ключовете, Ева позна 

звука и се спусна след него, хлъзгайки се по листите. Взе си обувките в 

ръка и седна в колата, преди той да беше запалил двигателя. Исидор 

нищо не каза, нито я погледна, а направо потегли. Пътуваха известно 

време, без да проговорят. Ева го поглеждаше, колкото да прецени дали 

можеше вече да го вразуми, ала той беше вдигнал непроницаемата си 



преграда и не й позволяваше да види истинските му чувства. Тя започна 

да изпитва вина. Когато беше пуснала рисунката, дори не беше 

помисляла за такъв сценарий. Не знаеше на какво бе способен адвоката, 

ала искаше да е наблизо. 

Когато подминаха Царево, Ева събра сили да го пита. 

– Къде ще го търсим? На всяка врата ли ще чукаш? 

– На гърба има посвещение. А и колко хора в Резово правят 

подобни чинии? Ще разбера от първия срещнат. 

– Какво ще направиш, когато го откриеш? 

– Каквото ти казах и по-рано – ще му разбия чинията в лицето. 

Куршумът не мога да изстрелям, той е в Тереза. Гилзата е празна. 

– Нима смяташ да го убиеш? – повиши глас Ева. – Та ти си 

адвокат! 

– И по-лоши неща съм правил – рече си под носа Исидор и 

увеличи скоростта, при което Ева млъкна и се облегна назад. 

Започна да се мръква. Слънцето още печеше от запад, но хората в 

селото вече бяха започнали да се прибират. Както и обеща, Исидор 

разбра кое беше момчето още от първия човек на пътя. Ева започна да се 

изнервя. Пробва отново да го разубеди, но той остана непреклонен. Спря 

направо пред посочената къща и почука на вратата, преди тя да успее да 

го натисне. След малко им отвори стара, прегърбена жена с шарена 

забрадка и хлътнали от мъка очи. Първоначалният гняв на адвоката 

поутихна. Той скри чинията зад гърба си, поздравявайки жената 

механично. Като спомена името на момчето, за миг през тялото на 

жената мина ток и тя се олюля на немощните си нозе. Ева и Исидор се 

протегнаха едновременно към нея. Тя отказа помощта им, придобивайки 

твърд и непоклатим вид на майка, на която често са й припомняли 

смъртта на любимо дете. 

– Мъртъв? – рече през зъби Исидор и Ева почувства, че това го 

вбеси още повече. – Но как? 



– Преди три години – завърши жената и погледна объркано 

адвоката. Тя взе гнева му за приятелска солидарност към изгубен близък 

и го покани вътре с Ева. Жената се затътри със ситни стъпчици по 

ламината. Ева я наблюдаваше в гръб. Беше дребна женица, но с желязна 

ръка. Домът й беше безупречно подреден и чист. Отнякъде се носеше 

коледен мирис на канела, малкото й останала радост. Майката ги отведе 

в стаята на сина си, където върху скрин беше подредила нещо като олтар 

в негова памет. В средата имаше кандилце, икона на Богородица, а 

около тях бяха наредени снимки от първото къпане до гимназията. 

Исидор позна момчето на последните снимки и неволно попита за 

бащата. Споменаването му отново хвърли майката в някакво мрачно 

настроение, ала тя го преодоля по-бързо, като че не говореше за мъжа 

си, а за някой чужд. 

– Той стана жертва на измама – рече тя. – Имаше имот на първа 

линия, останал му от родителите. В Созопол беше. 

Ушите на Исидор пламнаха. 

– Някакъв адвокат от София му предложи добри пари, но го 

измами по дяволски начин. Накрая не само, че не му плати, ами му взе 

земята, осъди го и го принуди да изплаща глоба. В каква безбожна 

страна живеем! Мъжът ми… имаше болно сърце, не издържа. След като 

ни остави, със сина ми ни изгониха на улицата и обявиха дома ни на 

търг. Сестрата на братовчед ми ни приюти, но и тя взе, че се помина 

наскоро. Заживяхме тук, ала синът ми все го ядеше онова, което се случи 

с баща му. Събра пари и замина за Созопол да търси онзи адвокат. 

Когато се върна, беше късно вечерта. Беше раздърпан, вонеше на 

алкохол, а лицето му цялото беше пребледняло. Заключи се тук, в стаята 

си, и дни наред нито излизаше, нито се хранеше. Така и не ми каза какво 

се беше случило. Зимата заболя. Откриха му рак. Бори се година и 

половина. Стопи се напълно, детето ми, Боже… – жената не можа да 

скрие сълзата си и я остави да се търкулне по бузата й. – От тогава 



изминаха три години. Понякога го чувам как крачи из къщата, в стаята 

си. Така крачеше и мислеше преди да иде в Созопол. Изпиха му живота 

тези зверове. Проклети да са… 

Жената целуна една от снимките, на която момчето беше още 

бебе, и я върна при останалите. Когато се обърна, сянка беше паднала 

върху лицето на адвоката. Очите му съвсем бяха потъмнели. Той 

пъшкаше тихо, но тежко, разкъсван вътрешно от незнайна болка. 

Майката взе това за съчувствие и го докосна. Исидор изведнъж трепна и 

се отдръпна. Пусна чинията на леглото и изхвърча навън. Ева пристъпи, 

после се върна, извини се на жената и й остави чинията. Тя я взе в ръце, 

разпознала творението на сина си, притисна я към гърдите си и не можа 

да сдържи риданията си. 

Ева настигна адвоката. Едва напуснал къщата, той започна да 

разхлабва вратовръзката си, да разкопчава ризата си, ала колкото и да 

опитваше, невидимият възел се затягаше около гърлото му и той се 

задъхваше. 

Спомняше си… 

 

34. 

 

Много преди появата на „Sophia Queen Palace“, още в зората на 

хотелиерския бизнес, семейство Николови, по злощастни обстоятелства, 

попадна насред сериозна война за места на първа линия. По това време 

Исидор беше на около десет години. Искаше да стане пожарникар и да 

защитава хората от беди, да гушка котенца, са си играе с бъдещите си 

братовчеди. Все пак, за какво друго можеше да мисли той или 

родителите му, след като сестра му щеше да се жени? Всички у дома 

бяха на крак, заети с приготовления. Сватбата беше далеч, но свекърите 

настояваха за годеж. Бащата на Исидор подготви барбекю, покани 

всички съседи, докато жена му не спираше да хвали бъдещия си зет. Тя 



сама навремето си беше мечтала за спретнат мъж, облечен по френска 

мода, а накрая се оказа вързана за селянин, но стабилен и амбициозен, 

като нея. 

Исидор се шляеше и пречеше на всички. Той беше най-нетърпелив 

в семейството да се появи бебе, че да има с кого да си играе, но всеки 

път щом попиташе, по-старите го хокаха, а сестра му пламваше от срам. 

Само бъдещият зет го пощипваше по розовите бузки и му обещаваше 

скоро време да изпълни желанието му. 

Разбира се, животът на семейство Николови не беше танци и песни 

от сутрин до вечер, но старият криеше проблемите си дори от близките 

си, а напоследък големи грижи му създаваше един адвокат. Той искаше 

да купи бостана му и не приемаше „не“ за отговор. Всяка следваща 

оферта ставаше все по-примамлива и нереална, но старият отказваше. 

Бостанът му беше останал наследство от неговия дядо. Твърде много 

спомени имаше на това място, за да го продаде просто така. Минеше, не 

минеше някое време и ето, че онзи нагъл адвокат отново се връщаше. 

Навърташе се пред дома на Николови и от това на стария дори зрънце 

ориз му засядаше в гърлото. 

Веднъж адвокатът се появи около подготовката за годежа. 

Посрещна го сестрата на Исидор. Виждайки изтупания му костюм, взе 

го за някой гост. Той й каза набързо целта на визитата си, ала старият 

като научи, го прогони. Думите му обаче останаха и разгоряха алчността 

в сърцето на младата жена. Сумата, която й беше казал, щеше да стигне 

за сватбата и дори за екскурзия из Гърция. Защо не в Испания? Тя 

винаги беше мечтала да зърне Мадрид и да кръстосва модните къщи 

като госпожица. Това си мислеше тя и харчеше във въображението си 

наследството на своя прадядо. Дори каза за предложението на годеника 

си и, без да иска, разпали и неговата алчност, която се оказа 

невъздържана и опустошителна. 



Сестрата на Исидор пробва да убеди баща си да приеме 

предложението, но като видя колко неотстъпчив беше, започна да се 

отказва. Тогава прескъпият зет започна редовно да натяква и обработва 

тъстовете си. Като че не говореше за нищо друго. Той постави нещата 

така, сякаш едва ли не цялата сватба зависеше от продажбата на бостана, 

а защо не и цялото бъдеще на младото семейство? Зетят беше по-

изобретателен от годеницата си. В неговото въображение той беше 

инвестирал парите в образованието на бъдещите им деца. Знаеше, че те 

са слабост на сватовете му, но всъщност бе намерил съвсем друго 

вложение и то не включваше никого от семейството. 

Дълго време старият се двоуми и претегля възможностите. Тежеше 

му на сърцето дадената дума, но не можеше заради мъртвите да страдат 

живите. Той искаше внуците му да растат здрави и щастливи, да не знаят 

що е глад и нужда. Това си мислеше той, докато подписваше, ала 

адвокатът отдавна бе претеглил и измерил онова, което те тепърва 

оценяха. Измами ги той – и стария, и старата, и сестрата, и зетя дори. Не 

получиха и лев от „продажбата“ на бостана, напротив. Младият адвокат 

така извъртя нещата, че не само им го отне в полза на своя работодател, 

но и накара Николови да плащат обезщетение. Старият бе проявил 

глупостта да си търси правата с юмруци, а свърши в ареста, с глоба и 

това глупаво обезщетение, което плати със спестените за сватбата на 

дъщеря си пари. 

Когато зетят научи, че родителите на годеницата му са разорени, 

изостави я без време, изчезна и от него, и родителите му нищо повече не 

се чу. Сестрата, отчаяна, влюбена още до уши, не можа да го преживее и 

се самоуби след два дни. Смъртта й покри с тъмно було семейство 

Николови. Майката се поболя и легна на легло. След година тя почина 

от мъка – сърцето й не издържа. 

Останал сам с малкия си син, старият Николов започва да бълнува. 

Той мислеше, че е на сватба, после пък му се привиждаха погребенията 



на жена му и дъщеря му. Съвсем беше забравил за съществуването на 

Исидор. Често той се хранеше при съседите. Намираха го разплакан и 

прегладнял на входната врата да се моли на стария да го пусне вътре, но 

той вече не го поглеждаше и го имаше за чужд. Късно се беше родил и 

все оставаше някъде назад. 

Старият не изтрая дълго така. Постъпиха няколко оплаквания за 

среднощните му буйства. Дори веднъж се беше промъкнал в разорания 

вече бостан и се беше опитал жив да се погребе в пръстта. Извадиха го 

насила и го вкараха в психото. Така Исидор остана напълно сам. 

Роднините му започнаха да си го прехвърлят едни на други. 

Всички бяха покрусени от сполетялата го трагедия и съжаляваха 

нещастното дете, ала бяха изплашени до смърт от странния му характер. 

Никой не се запита какво се беше случило с Исидор през изминалата 

година. Той беше преживял най-тежко от всички случката с бостана, 

раздялата на влюбените, самоубийството на сестра си, жалката смърт на 

майка си и буйната лудост на баща си. Той беше видял и изпитал мъката 

им. Три бели косъма се бяха появили на младата му главица. На 11 той 

беше влязъл в света на възрастните. 

Първоначално той не търсеше отмъщение, а просто начин как да 

доживее следващия ден. С времето той пожела сам да разрови пепелта, 

да стигне до корена на проблема и да го изтръгне. Искаше да открие 

адвоката, потънал вдън земя след случилото се, и да му зададе само един 

въпрос – „Защо?“ Тази идея фикс го направи студент по право и 

отличник на випуска. Не можа да намери друг път, а и плановете му за 

безскрупулния адвокат ставаха все по-мащабни. 

По това време се запозна с Тереза. Той беше трети курс – тя, 

първи. Помагаше й с лекциите, а тя на него – с личното му разследване. 

Двамата най-накрая попаднаха на следите на подлеца. Чак след три 

години, малко преди завършването си, Исидор най-накрая получи своето 

отмъщение. 



Той беше работил в голяма кантора като стажант, но дори от тази 

си позиция успя да манипулира старшите си, да издири онзи адвокат и 

да докара него и семейството му до просешка тояга. Бяха изминали 

почти 15 години от трагедията на Николови. Адвокатът отдавна беше 

забравил за тях. Сега беше пенсионер и прекарваше старините си в 

провинциална вила близо до Македония. Исидор очакваше да срещне 

коравосърдечен, изпечен лъжец без съвест, противен, неугледен звяр, 

отслабнал, но с горящи очи. Вместо него насреща му застана разплакан 

старчок с патерица, жалък, вмирисан и изоставен. Какво можеше да 

вземе от човек като него, освен живота му? Възмездието беше закъсняло 

прекалено много. Това не беше човекът, когото Исидор бе очаквал, а 

развалина от отминал живот. Все пак, той получи своето отмъщение и 

жалката гледка не го накара да размисли. Вкара бившия адвокат в 

старчески дом, след което му взе и долните гащи, но от този ден той 

напълно се измени. 

Виновник за това бяха двата дара, които той получи. Единият 

беше решимостта – той беше длъжен да отмъсти веднага, на когото и да 

е, каквото и да му струваше това. В бъдеще го чакаха още много такива 

врагове и ако искаше отмъщението да си струва, той беше длъжен да го 

направи внезапно и моментално. 

Вторият дар, който получи, беше черният списък. 

 

35. 

 

Колата неочаквано излезе от пътя. Ева се изненада от рязката 

маневра. Хвана се с две ръце за дръжката на вратата. Сърцето й щеше да 

изскочи от гърдите. Исидор наби рязко спирачки, свали си колана и 

излезе от беемвето. Беше спрял насред изоставеното слънчогледово 

поле. Ева дойде на себе си и с треперещи длани отвори вратата. Встрани 

от фаровете, скрит в сънливия мрак, адвокатът повръщаше, паднал на 



колене. Ева го проследи по сухата кашлица и опита да му помогне, 

потупвайки го периодично по гърба. 

Минаваше полунощ. Луната грееше високо, очертавайки връх 

Папия. Насекоми се гонеха и жужаха нахално от храстите. По пътя 

минаваха коли нарядко и забавяха ход, щом видеха паркирания 

напречно автомобил. Жадни погледи търсеха смачкана броня или 

новина за сутрешния вестник. Ева ги стрелкаше осъдително с поглед и 

продължаваше да утешава адвоката. Даде му да изплакне устата си с 

малко вода, но той й върна шишето почти веднага, отвратен от 

постъпката си. Исидор чувстваше, че не заслужава нищо в този момент, 

дори милостта на Ева. Ако тя знаеше що за човек е той, щеше да го 

остави, както го изостави семейството му. Дори жена му. 

В опита си да сложи всичко в ред, той беше съсипал живота на 

едно момче, което, също като него, бе опитало да потърси сметка у 

безскрупулния адвокат. А сега лежеше в гроба. Нито прошка можеше да 

му поиска, нито щеше да я получи. Докато бе кроял отмъщението си, 

Исидор никога не се бе замислял, че на този свят бе възможно да има 

друг като него. Той делеше хората на два типа – такива, като адвоката, 

докарал семейството му до банкрут, и такива, които страдаха от 

себеподобните му. Самият той не се числеше нито към едните, нито към 

другите. Исидор само наказваше; връщаше нещата по местата им. Но 

защо трябваше да се случи абсолютно същото? 

Спомняше си добре бащата на момчето. Той не беше нито зъл, 

нито пресметлив. Просто се беше забъркал с грешни хора. Те го 

подлъгаха, а Исидор отмъсти на него, вместо на тях. Беше неизбежно, 

той го знаеше – невинните също можеха да пострадат, докато опитваше 

да въведе ред в този побъркан свят. Но… като че виждаше себе си в това 

момче. Това можеше да е той. Да дели гроб с родителите си. Щеше ли да 

е по-добре? Щеше да запази невинността си, щеше да се избави от 



злобата и омразата, но онзи човек още щеше да върши злини и да 

погубва животи. 

Имаше ли изобщо правилен избор? 

 

Боклукчийският камион мина в шест сутринта и, както винаги, 

събуди Ева. Тя намръщено отлепи лицето си от меката възглавница и 

мислено прокле г-н Копойски, който беше наредил лятно време да 

хвърлят боклука преди да започне „трафика“. Ева опита да заспи отново, 

обръщайки глава на другата страна. Усещаше умората да я натиска 

надолу. Смътни спомени от снощи започнаха да си проправят път през 

унеса й и тя опита да ги прогони. Пошава отново, но почувства известно 

съпротивление. Не си усещаше кръста и краката. Изнервена, Ева се 

надигна в паниката си да не е свършила някоя голяма глупост. Не 

веднъж беше сънувала как се строполява покривът върху й. Това, което 

й пречеше да помръдне, се оказа смият адвокат. Беше облечен в тениска 

и шорти и по отворената врата Ева разбра, че се бе вмъкнал посред нощ, 

докато бе спяла дълбоко. Беше се проснал в единия край на леглото и 

като не бе успял да пролази по-напред, беше обвил ръце около краката 

на Ева и беше заспал на бедрата й. 

Ева изохка и опита да се изплъзне от тази хватка, но Исидор така 

здраво се беше вкопчила в нея, че надали щеше да я пусне без бой. Ева 

го бутна по-грубо и дръпна единия му лакът, че да измъкне левия си 

крак, когато той изведнъж се разшава и тя замръзна. Той въздъхна, 

намести се и отърка лицето си в бедрата й. В момента, в който почувства 

аромата на кожата й, ръцете му се плъзнаха нагоре. Едната се вмъкна 

под потника й и тръгна по гърба й, върна се на бикините й и се плъзна 

под хлабавия ластик, сграбчвайки я за лявата буза. Ева сподави ужаса си 

и цяла настръхна. Извърна се, колкото можа, усещайки как студените 

устни на Исидор докосват горещата кожа на бедрата й. Лицето й се 



напълни за секунда с кръв, тя потрепна, скова се и почти изкрещя: 

„Николов!“ 

Исидор отлепи лице от краката й и надигна сънено глава. 

Клепките му се бяха слепнали от тежката умора и той едва различи Ева. 

Цялото й същество описваше ужас и потрес. Адвокатът не знаеше какво 

беше направил, затова се дръпна рязко от нея и двамата в миг се оказаха 

в двата края на кревата. Ева се сви на топка, а Исидор започна да се 

превива от болки в главата. Това го замая и той се повъртя на мястото 

си, докато му мина. Ева го гледаше все така угрижено. 

– Стресна ли се? – подхвърли той. После се засмя на себе си. – 

Взех те за Тереза. Изглежда мислих твърде много снощи. 

– Ако си ме взел за нея, защо я търсиш в моята стая? Да не сте 

живели отделно? 

– Не… Не зная защо съм дошъл тук. Не помня дори как се 

прибрахме. 

– Аз шофирах. Учудващо е на какво е способен човек, когато е на 

зор. 

– Сериозно ли си шофирала? – той погледна по посока на гаража, 

опасявайки се за колата. 

– Това е то майката-орлица – първо поглежда към гнездото си, 

където са малките. Нищо й няма на колата. Ти сам шофира и паркира. 

Беше като автопилот. Просто изведнъж изключи външния свят, върна се 

вкъщи, преоблече се и трупяса. Изглежда мозъкът ти не е издържал на 

напрежението и е превключил на друг режим. Кълна се,… имаш адски 

стряскащо вътрешно „аз“. 

– Направил съм всичко това? 

Той наистина не помнеше и се зачуди изведнъж докъде ли щеше 

да стигне с Ева, ако не беше изпищяла. Погледът му остана забит в 

завивките, а Ева се сви още малко и задържа дъха си. Исидор забеляза, 

че тя едва се сдържаше да не хукне и прихна. 



– Страхуваш ли се от мен? 

„Открадна ми репликата“ – Ева се ядоса, ритна възглавниците и 

обходи нервно стаята. 

– Зависи – отвърна накрая тя и скръсти гордо ръце. – Ще ми 

кажеш ли какво стана вчера? Ще ми разкажеш ли цялата история? Искам 

да те разбера, но ти не ми позволяваш. 

Исидор помръкна и също се надигна от леглото. 

– Не е нещо, с което сам не мога да се справя – а после надзърна 

през отворената врата и мерна часовника в коридора. – Приготвяй се за 

работа. Тръгваме след малко. 

– Да, затова ми дай ключ – тя го спря на прага и протегна дясната 

си длан. Той я изгледа учудено. 

– Какво „да“ и какъв ключ? 

– Да, страхувам се от теб, затова ми дай ключ за стаята в случай, 

че пак решиш някоя вечер да се промъкнеш, докато спя – тя изведнъж 

дръпна ръката си, усещайки че се е допряла до корема му. – Ти каза, че 

не заключваш вратите, за да мога да влизам навсякъде, когато си 

пожелая. Но защо ми се струва, че ти си този, който иска да влиза, 

когато му се ще? 

Исидор погледна зад рамото й, където беше леглото й. Сега тя 

издигаше преграда помежду им. Мисълта да вижда постелята й от такова 

разстояние го изпълваше с неприятен гъдел в стомаха, който се разля на 

горещи вълни по гърлото му и той усети горчивия вкус. Дори не се беше 

замислял защо бе извадил всички ключове от вратите и защо не 

заключваше дори входната врата. Може би подсъзнателно се опитваше 

да покани първия крадец в непристъпната си обител и да му даде в 

ръцете тайните си. Той наистина искаше някой да влезе и да го разбере, 

но никой не идваше, а къщата и душата му все така пустееха. 

Исидор най-накрая проговори. 



– Опасявам се, че ако ти разкажа цялата история, ти ще се 

отдръпнеш от мен и не ключ ще потърсиш, а изходът. Сигурно си 

забелязала, но аз не съм добър човек. 

– Не съм и очаквала да си… 

– Просто ме изслушай! – меко, но настоятелно я прекъсна той. – 

Кажа ли ти, ще станеш съучастник в много престъпления. Десетки. 

Безчет. Тереза се отърва, но ти може да понесеш последствията вместо 

нея. Аз искам да съм този, върху когото ще падне цялата отговорност. 

Но в същото време познавам съдебната система. Тези хора няма да се 

задоволя с една жертва. Те ще тръгнат след всеки възможен заподозрян, 

ще очернят името му и ще го накарат да съжалява, че се е родил. Не се 

смей! Не преувеличавам. Тези престъпления не са случайни и хората, 

замесени в тях, са изключително влиятелни. Дори при най-малкото 

подозрение, няма да ти се размине. А ти си… толкова устата. Понякога 

не знам как да те накарам да млъкнеш – да те ударя ли, стискам юмруци, 

да те целуна ли – всякак ще те отблъсна. Затова премисли хубаво, преди 

пак да го поискаш от мен. 

– Премислих. Разкажи ми – властно отсече Ева и тръгна към 

кухнята, но се извърна. – Но не ме целувай. 

– Защо? – лицето му грейна от лукава усмивка. 

– Защото ще ти е трудно да говориш. 

– Ами, аз… 

– Стига увърта! Ще ми кажеш или не? 

Исидор опита да я разубеди само още веднъж, а после пак потъна в 

познатата си мрачност. Заговори тихо, почти под носа си. Поглеждаше 

Ева от време на време, а после пак отправяше взора си към миналото. 

След като съсипа грохналия старец, Исидор изпита за кратко 

удовлетворение, при това натрапено от лъжливото му чувство за 

справедливост. Още не беше изминала и седмица, когато познатият му 

глад за отмъщение наново се появи. Вниманието му привлякоха няколко 



тежки случая в кантората. Той водеше разследванията сам. Това беше 

разточителна, къртовска работа, а насладата ставаше все по-малко и по-

малко. Исидор не можеше да нанесе директен удар на виновниците, а 

губеше повече време да намери кой да свърши това вместо него и да 

нагласи нещата да се стекат по възможно най-реалистичния начин. Не 

можеше да го отрече, нуждаеше се от съмишленик. 

И тогава се появи Тереза. 

Тя искаше само лекции, но се чувстваше гузна, че не му даваше 

нищо в замяна и така започна да прави разследванията вместо него. 

Преди да се усети, двамата вече бяха женени и влизаха от роля в роля, за 

да стигнат до жертвите си. Най-често тя проучваше роднините на 

подлеците – пиеше кафе с жените им или посещаваше същия салон за 

красота. Исидор пък се преструваше на неин шофьор и бодигард. Тереза 

се притесняваше да се отпусне в негово присъствие. Около нея 

постоянно имаше мъже, изкушени от елегантната й фигура. Тя беше 

особено кокетна, но и свенлива. За всичко търсеше одобрението на 

Исидор. Смяташе, че той я ревнува и изпитваше страх от него. 

Постигнеха ли успех обаче, всичко това оставаше на заден план и 

двамата се опияняваха взаимно – Тереза, от тялото му, а той – от 

поредното копеле с пресушена банкова сметка. 

Различията им скоро започнаха да изпъкват. Тереза забеляза, че 

той не изпитваше ревност към нея и започна да занемарява работата си. 

Не задаваше правилните въпроси, забравяше, и снимки отказваше да 

прави. Това го вбесяваше и Тереза се гордееше със себе си, надсмивайки 

му се, защото това бе единствената истинска реакция, която можеше да 

получи от него. Започнаха се кавги в семейство Николови. Не минаваше 

ден без някой да упрекне другия, да счупи нещо в гнева си. Бяха се 

хванали за гушите като врагове, заплашваха се и се обиждаха с груби и 

ужасни думи. Исидор искаше да захвърли всичко, докато Тереза 

продължаваше да ходи на срещи с мафиоти, да им налива алкохол и да 



танцува за тях. Тя не търсеше информация, не шпионираше – харесваше 

й този начин на живот и същевременно се измъчваше, защото 

получаваше повече любов от един крадец и убиец, отколкото от 

собствения си мъж, който се мислеше за стожер на справедливостта. 

Далеч от него, Тереза ясно виждаше, че той не носеше рицарски 

доспехи, нито сияйно наметало на герой. Той беше един жалък 

наркоман, чиято отрова и наслада бяха нещастията на хората. Въпреки 

това, дълбоко в себе си Тереза още го обичаше. Той вече я наричаше 

„долна курва“, не делеше леглото си с нея и предпочиташе да се 

застоява на работа, както правеше и след смъртта й, ала Тереза искаше 

да си го върне и копнееше за деня, в който отново щеше да види 

усмивката му. 

Да говори с него, беше безсмислено. Така тя реши сама да открие 

следващия безскрупулен подлец. Пусна връзки тук и там и дочу за 

голяма сделка с наркотици. Бързо си уреди място и отиде на срещата без 

знанието на Исидор. Защото беше в последния момент, Тереза не беше 

имала възможност да проучи всички участници в сделката. Беше чувала 

имената им и преди, познаваше ги по репутация, но ако беше се 

заинтересувала от подробностите, щеше да научи, че продажбата на 

наркотици беше само параван. Всъщност, властта щеше да залови и 

четиримата, а щом наркотиците попаднеха в полицията, от там щеше да 

ги вземе истинският купувач. Тереза не можеше да предположи, но това 

беше самият създател на черния списък. Него не го беше грижа у кого 

беше неговото творение, стига сметките му да излизаха чисти. Ала 

Исидор и жена му станаха пречка за него. Той вписа имената им в 

списъка, Исидор ги изтри, а създателят прати човек срещу тях. Момчето 

от Резово се оказа идеалният избор. Даде му пари, дрехи, оръжие, 

внедри го – беше като да отвърже бясно куче от каишката. С Тереза се 

случи същото, каквото сполиташе всеки, попаднал в черния списък. 

Това Исидор никога нямаше да разбере. Нито защо името му не се появи 



повторно. Той смяташе, че е бъг; грешка в системата. Дори беше 

забравил за това. Следваше списъка по навик, без да знае, че работи за 

убиеца на жена си. 

Заради всичко, което беше извършил, той не заслужаваше да узнае 

истината. Поне не в този живот. 

 

36. 

 

За трети път този месец сметките на Георги не излизаха. Откакто 

Ева напусна работата си при него, като че го беше ударил гръм и той 

успяваше само да агонизира с едната част от тялото си, докато другата 

изглеждаше напълно парализирана. В началото никой не знаеше за 

внезапното изчезване на Плашилото и всички си плащаха дълговете 

навреме. На третата седмица обаче се случи онова, от което Георги най-

много се боеше – един от неговите длъжници, хлапак с мотор, страдащ 

от хероинова зависимост, взе, че се запъна. Георги инстинктивно 

започна да го заплашва и кълне, ала внезапно се усети, че с нищо не 

можеше да подкрепи думите си и се остави да го надвият. Веднага след 

тази случка плъзнаха слухове по дискотеки и барове, че Ева отскоро 

работеше като лична прислуга на Синчето и не се прехласваше вече по 

стари пръчове като Георги. 

Тези празни клевети почти не го повалиха на легло. Косата му 

побеля за една нощ. Не можеше да покрие и половината от мизата за 

следващия месец. Юли го беше позакърпил къде с изнудване, къде със 

спестявания, но за август нямаше почти нищо в касата си. Познатите му 

го взимаха на подбив. Той вече не беше никак страшен. Одумките 

съвсем го сломиха. Започна да ходи свит, увесил нос. Само очите му 

шареха по людските усти, внушавайки си, че някой пак говори за него. 

Георги продължаваше да ходи по дискотеки, но една-две на вечер. 

Никой не взимаше от него пари назаем, ала той упорито чакаше своя 



ред. Седеше в края на бара, допивайки водата от леда, и кротуваше. 

Чуеше ли някой да заговори за Ева, наостряше уши. Не му се нравеше 

новата й слава. Тук я мислеха за държанка на Синчето. Надигаше се от 

мястото си и посичаше клеветниците с острия си език. Те се съвземаха 

след време, зашеметени от наглостта и смелостта му, и започваха един 

през друг да му подвикват: 

– Не се меси бе, пес! Свий си опашката там и трай! Оная кучка 

вече не е на твоята каишка. Сам и си си я надянал, сам я води, изрод! 

– Със стотачки няма да я купиш, копеле! Вдигна й се цената на 

оная, твойта. 

И по-страшни приказки изтърпя Георги. Но ето, че му дойде 

щурата идея да си върне Ева и да натрие носа на всички. Щеше да е само 

за една вечер. Не, за един час. Така щеше да й каже! Ако трябва, щеше 

да й се моли на колене, щеше да й даде последните си пари, само и само 

да не живее и ден повече в този ад. 

Още в седмицата преди приема Георги започна да се навърта из 

комплекса. Ходеше из алеите, оглеждаше, надяваше се сам да види Ева, 

та да не му се налага да разпитва. На третия и четвъртия ден я търсеше 

по-открито и, въпреки това, все не я намираше, а и той не се застояваше, 

за да не го види случайно Синчето.  

Исидор обаче го забеляза. 

От случката с биячите, той беше станал особено внимателен с 

хората, които търсеха Ева, особено с мъжете. Очакваше реванш и 

изтръпваше, щом се стъмнеше. Затова и не я покани повече на разходка, 

а направо я прибираше вкъщи и й намираше купища оправдания да не 

излиза по тъмно. Ева обикновено беше изморена и бързо се съгласяваш, 

така че до едно време той беше спокоен за нея. Ала ето, появи се Георги. 

Беше го мяркал в компанията на Теодор и знаеше някои компромати за 

него. В хранителната верига, такива като ловеца на дългове се въргаляха 

на последното стъпало, така че адвокатът нямаше причина да вижда в 



него заплаха. Друго го тревожеше. Той продължаваше да търси Ева и да 

се оглежда като изгладнял хищник. Исидор не дочака, както друг път, да 

си тръгне, а го покани в кабинета си. 

Георги веднага се съгласи. С адвоката на компанията не се 

спореше. Той погледна за последно към рецепцията и последва Исидор. 

Беше говорил с Хамавата Женя и Ева тъкмо беше научила, че я търсят. 

Тя притича и мярна Георги в гръб. Понечи да го извика по име, но счете 

за неуместно да вдига врява, затова тръгна подире му. Георги имаше 

широк разкрач и стигна до втория етаж по-бързо. Ева се затича, ала той 

хлопна вратата на кабинета под носа й и тя се вбеси. Завъртя се в кръг, 

вдигнала едната си ръка да почука. Спря се, когато чу говор. 

– Седни – посочи адвокатът мястото срещу себе си, а Георги, 

страдащ от глисти и скорошен побой, застана на една страна и се 

помъчи да изглежда колкото се може по-естествено. 

– Да, господине. Искахте да говорим за нещо. 

– Дочух, че търсиш г-ца Харизанова. Тя е много заета. За какво си 

дошъл? 

– Да, господине. Ами, такова… Търся я по един личен въпрос. 

– Личен ли? Какво общо има един мършояд като теб с нея? Не ме 

разсмивай, а си обирай крушите, преди да извикам охраната. 

Внезапно неангажиращата, почти приятна атмосфера, беше 

пресечена от тези остри, болезнени думи, които улучиха Георги право в 

отворената рана и той тихо изстена. Ева долепи ухо и почувства, че 

нещо се случваше, затова открехна вратата по възможно най-тихия 

начин. Никой от двамата не я усети – бяха съсредоточени един в друг и 

не помръдваха. 

– Аз,… само замалко. То си е нещо между нас. 

– Аха, разбирам – рече с престорена загриженост Исидор. – 

Смяташ, че след като тя е зависима от Теодор, е зависима и от всички 

вас, говеда? Хотелът не е обществена тоалетна, че да влизаш и излизаш, 



когато пожелаеш, а г-ца Харизанова вече не принадлежи на Теодор. И да 

е имало нещо в миналото, взимане – даване, каквото и да е, то си остава 

в миналото. Върви си. 

– Просто искам… 

– „Просто“? Никога не е просто. Зная ги аз лекетата като теб, 

Георги. Свеждате глави и се свивате в ъгъла още щом господарят ви 

тропне с крак. Нямате воля да пикаете прави дори. Все се чудя каква е 

причината червеи като теб да лазят по тази земя. Виж си шкембето! 

Колко подкупи си излапал, свиньо? Колко рушвети си взел под масата, 

че да си държиш устата затворена? Очите ти все търсят лъскавото, 

скъпото, лесното, достъпното. И имаш наглостта да идваш тук? Ти – 

каналният плъх? Защо не направиш това, което правиш обикновено, и не 

се надупиш? Направи го! Още тук! Покажи ми задника си, та да вкарам 

една тлъста пачка в него. Харесва ти да ти стимулират простата, нали? 

Колкото по дебела е пачката, толкова по-хубаво. Хайде, де! Не се 

стеснявай! Чувал съм, че Теодор го прави с най-приближените си 

подчинени. 

– Само слухове, господине – побърза да отвърне Георги, но 

очичките му засвяткаха изплашено. Исидор се изправи и извади от 

първото чекмедже на бюрото си една пачка. Сложи я пред госта си и се 

облегна до него. 

– Или искаш да те гледам как го правиш сам? 

Ева изведнъж пусна вратата, потресена, и се разкри. Досега тя я 

беше придържала, трепереща от гняв и безсилие към словесния бълвоч, 

който се изливаше от иначе кроткия и хрисим адвокат. Сега той й се 

виждаше по-противен от всякога. Това там не беше Исидор, нито 

сянката му – това беше адвокатът на мутрите, кошмарът на вдовиците и 

майките, изчадие на съдебната система, защитникът на изнасилвачи и 

убийци. Копеле! 



Исидор веднага разпозна това лице и тази реакция. Срещаше ги 

непрестанно по коридорите на съда или покрай ъглите на улиците. 

Хората го виждаха, изпълваха се с ужас и бягаха от него. Той беше 

привикнал някак към тази обща омраза – не му вредеше, но го 

тормозеше с пресипналия глас на съвестта му. От същата реакция той се 

беше опасявал, когато за пръв път се запозна с Ева. Но тя не знаеше 

нищо за него; отнесе се към него човешки, по своя си откровен и 

саркастичен начин, като че животът толкова й тежеше, че не й беше 

останало друго, освен да се смее. Именно в нея Исидор беше открил 

сродна душа. Тя също беше мъчена от несправедливите хорски одумки, 

само тя щеше да го разбере – така разсъждаваше той. Затова и толкова го 

заболя, когато тя го погледна като всички останали. 

Лицето му в миг стана восъчно, после пожълтя като стара хартия и 

се сбръчка от гняв и безпомощност. Умът му се блъскаше как да изтрие 

тази случка, как да се оправдае, как да я убеди да не побегне. Кожата му 

настръхна и той задиша учестено, все едно вече я гонеше – виждаше 

петите й бавно да се плъзгат назад. Тялото й се готвеше да се извие и да 

я отведе далеч от него. 

Ева преглътна едва. Цялата изгаряше от срам. Случилото се 

сутринта я накара да се почувства мръсна. Тя забеляза, че той се готвеше 

да я връхлети и това още повече я изпълни с ненавист. Дръпна се 

внезапно и тръшна вратата след себе си, за да го забави. На стълбището 

почти се блъсна в стъклената врата. Като мерна мениджър Митев, 

кресна му, че адвокатът го търси, и изчезна. 

Адвокатът се озова на първия етаж за броени секунди. Появата му 

извика смут сред счетоводителите, отвикнали да го виждат. Те взеха 

появата му за изненадваща проверка и скочиха на крака като в 

казармата. Мениджърът се изпречи пред адвоката хем да ги защити, хем 

да разбере по какъв спешен въпрос го търсеше Николов. Исидор обаче 

стъпваше на пръста и опитваше да открие Ева сред тълпата. Видя между 



щорите някой да притичва и се спусна да провери. Ева сви нагоре по 

алеята към рецепцията на хотела. Исидор заобиколи мениджъра, 

буквално отмествайки го от пътя си. Всички се извърнаха един подир 

друг след адвоката, несъзнаващи дали между появата на Ева и 

изчезването на Исидор имаше някаква връзка. 

Исидор хукна към хотела, блъсна няколко души във фоайето и 

събра погледите на рецепционистите. Даже Хамавата Женя отведнъж 

забрави еротичните си мечтания по Синчето и се загледа в пребледнелия 

адвокат. Какво ли се е случило?, запита се тя и се огледа да не би някой 

ВИП клиент да прави проблеми. Преди да се усети, Исидор побягна към 

противоположния край на фоайето, където имаше широка тераса с 

масички и стълбище, водещо към плажа. Той се блъсна в парапета и се 

огледа. Наоколо щъкаха туристи, някой викаше и го разсейваше. Исидор 

се помъчи да си спомни в какво беше облечена Ева, за да я различни, но 

нея вече я нямаше. Пълен с енергия, той хукна да я търси накъдето му 

видеха очите. Ако беше действал с типичната си хладнокръвна 

проницателност, може би щеше да има по-голям шанс да я открие, но 

Ева се беше хвърлила от терасата право в пясъка и беше пропълзяла под 

стълбището, при това за части от секундата. Сега се тишеше долу и 

ослушваше. Като че никой не я беше забелязал да пада, нито пък я 

виждаше в сумрака, така че тя остана да клечи при счупените и скътни 

там шезлонги и чадъри, придържайки натъртеното си рамо. 

– Само как се изтърси! – изпусна се някой и Ева почти не подскочи 

от страх. Изглежда бе заела скривалището на някой друг. Ева понечи да 

излезе на слънце, ала се сети за адвоката и затова се преви на две. 

Човекът отвътре изпълзя като земноводно между шезлонгите и се 

показа. Беше жена, дребничка, с прав нос и живи, любопитни очи, но с 

окаян, изтормозен вид. Изглежда беше стояла тук от доста време. 

– Не се плаши – додаде тя. – Аз съм Калина Аврамова. 

– Ева Харизанова. 



– Чувала съм за теб – посочи я Калина и Ева трепна. – Ти 

организираш приема, нали? От кого бягаше? 

– От един неприятен човек. 

– Адвокатът, нали? Видях отражението му в ей онзи прозорец. Аз 

също се крия от него. Гадина… Какво направи, че го ядоса така? Мен 

изпрати само до вратата, а теб гони чак до тук… Да не би да си разбрала 

нещо, което не трябва? 

Ева изгледа любопитните, лукави жестове, с които Калина 

опитваше да се добере до някаква информация, и се досети, че вероятно 

беше някоя журналистка, но не и от списъка с поканените. 

– Да речем, че чух нещо, което не биваше. 

– За дюните ли? – пламна цяла Калина и очите й засвяткаха. 

– Не, но вие вероятно сте тук за тях. И, което е по-вероятно, 

нямате покана за приема. 

– Проницателна сте – съгласи се журналистката. 

– Нека направим така – аз ще ви дам пропуск, за да не се криете 

тук до събота, ще получите стая и удобства, ще ви пуснат сред гостите и 

ще откриете сама каквото ви е нужно. В замяна, искам да ми кажете 

какво знаете за адвоката. 

– Николов? Това е твърде лесно! Поискайте нещо друго. 

– Това ме интересува. 

Аврамова се засмя на сериозността й, но все пак се съгласи. 

– Не може да не поназнайвате нещо за него – подкани я тя и Ева 

сви изморено рамене. Потри болното място и се замисли. 

– Казват, бил страшилище. Съсипал доста хора. Мразят го. 

– Де да беше само това, скъпа – Аврамова седна на студения 

пясък. – Той е адски подмолен тип. Да съсипва хората, за него е лесна 

игра. Тълкува закона, както на него му е удобно. Казва това, което 

трябва, друго премълчава, че да излезе той прав и никой не смее да му 

противоречи. Жив касапин в съда. Половината си дела е спечелил 



„служебно“. Хората се отказват и вдигат ръце, щом разберат, че той ще 

им опонира. И останалите адвокати странят, дори не говорят за него. 

Това е защото той има компромати за тях и съдиите, и не само. Казват, 

имал по някоя кирлива риза за софийските големци, а и за цял Созопол – 

също. Държал ги под каишка и никой не смеел „гък“ да каже. Докопа се 

дори до мен, а не се познаваме лично. Има си той информатори, не знам 

откъде, но са стабилни. Сигурно и тях държи по някакъв начин. Носят се 

слухове, че всъщност той ръководел целия хотел на Райнови. 

Например… наскоро стана голям скандал. Главният управител, Захари 

някой-си, получил огромна сметка за щетите, нанесени от братовчедите 

му. Беше луднал. Вдигна огромна патардия, задето сметката не платил 

той, а жена му. И тя му солила на главата, а сега той дошъл лично да се 

разправя с виновника. Едно от момичетата зад рецепцията чак задух 

получи, викаха медицинския екип от плажа, та голямо оле-мале беше. 

Крещя тоя Захари, крещя, пък като се появи адвокатът – гледай сеир. Не 

можа да го укроти, нито да го приближи, ама види се, и него ядоса, щото 

като го хвана отведнъж, дръпна го настрана, измърмори му две приказки 

на ухо и онзи позеленя, подви си опашката и беж да го няма, казвам ти! 

Такова чудо не бях виждала! А после същият този адвокат половин час 

ходи из фоайето да се извинява на всеки гост лично, ръкува се с тях, 

усмихва им се и подаръци обещава. Така и не разбрах кой го беше 

изкарал от кожата му този управител, но адвокатът… той го закла на 

място. От тогава ни кост за него, ни вест. Нищо. Изпари се. Довтаса 

жена му завчера да го търси – и тя нищо не знае. Чудна работа, викам си. 

Този адвокат е самият дявол. 

 

37. 

 

За отрицателно време Исидор обиколи целия хотел и капнал 

тръгна по една от алеите между вилите. Върна се за колата за голф от 



другата страна, но вече беше наясно, че е безсмислено да я търси. Ева 

добре познаваше хотела и нямаше да тръгне да бяга на открито. Щеше 

да се скрие някъде, докато се увери, че нещата са утихнали, а после 

щеше да избяга от комплекса. Остатъка от деня адвокатът прекара в 

дебнене. За последно я беше видял да свива към рецепцията – логично 

беше да се появи от същата посока. Мина пет часа – рецепционистите се 

смениха. Падна нощта – гостите започнаха да излизат на разходка или да 

отпътуват из града. Наближаваше десет и отдалеч се чуха първите 

напъни на близките дискотеките. Позната глъчка се понесе от града и 

зарази хотела. Настана оживление, после затишие, а адвокатът накрая се 

примири и се прибра у дома. 

С примряло сърце той отвори входната врата и отиде право в 

стаята на Ева. Почука и като не получи отговор, влезе сам. Вътре 

нямаше и следа от нея. Само ароматът, който беше оставила сутринта. 

Споменът от разговора с Георги го връхлетя внезапно и той приседна, 

търкайки очите си, за да се отърве от ужасеното й лице. Накъдето и да 

погледнеше, виждаше нея. Дори я чуваше – нейните стъпки сред 

голямата, празна къща, но това бяха просто обикновени къщни шумове, 

които, за един самотник, бяха като забиващи се в търпението му 

клинове. 

До сутринта Ева не се върна, а Исидор не мигна. Чакаше я в 

нейната стая, потънал в тъмнината, без дори да помръдне. Когато 

утринното слънце изгря и се вмъкна през отворената врата, той най-

сетне се разшава. Бавно се отправи към банята, смени костюма си и 

отиде на работа. Никой дори не беше забелязал липсата на Ева. Той 

седна зад бюрото си и започна с ежедневните задачи, зачете се, но 

мислите му все бягаха по повърхността на текста. Къде ли беше 

нощувала?, питаше се той и поглеждаше към алеята. Теодор се появи на 

моравата и също се огледа, ала скоро мързелът го върна обратно и той не 



се появи повече. Явно и той не знаеше нищо за Ева. В бързината тя беше 

забравила телефона си. Исидор го намери и го остави до себе си. 

Часовете се точеха в безкрайна пустота. Ушите на Исидор 

глъхнеха. И този ден се претърколи, а Ева така и не се появи. 

Рецепционистите се смениха, гостите наизлязоха, дискотеката 

започна да бучи. Исидор въртеше в ръцете си телефона на Ева и 

препрочиташе съобщенията, които си бяха писали. „Изключи печката“, 

„Провери ли за месце? Прияло ми се е свинско. Ммм“, „Ще закъснея“, 

„Спиш ли? Не ми се спи. Хайде да си говорим, а?“ 

Луната изгря. 

Исидор стана и се запъти към града. Вместо да свие по улицата 

към дома си, той обърна колата към центъра. Спря пред няколко 

дискотеки да разпита. Охраната отпред го позна веднага. Упътиха го. 

Той заряза колата си на две преки и тръгна пеша през навалицата. Казаха 

му къде да открие Георги. Него не можеше да гледа, затова спря една от 

сервитьорките още на влизане. „Харизма“ беше малка, но посещавана 

дискотека на два етажа. Повечето клиенти бяха редовни. 

– Търся Ева Харизанова. 

– Кой? – смръщи се сервитьорката, макар да намери адвоката за 

сладък. 

– Момичето с Георги… Келеша. 

– Плашилото ли? Отзад е. Няма да излезе, освен ако не я повикат. 

Исидор се разтрепери от гняв, чувайки този прякор. Размени си 

още някоя приказка със сервитьорката и веднага се качи на втория етаж. 

Сепаретата още бяха празни. Тази вечер щеше да има диджей и някаква 

фолк дива, но феновете й подгряваха другаде. Исидор пийна два шота на 

крак. Огледа се. Набеляза някакви момичета в ъгъла и извади портфейла 

си. Тръгна нарочно с провлачена походка и на стъпалото към едно 

сепаре се препъна и умишлено изпусна портфейла си. Парите вътре се 

изсипаха на пода и той започна да ги събира бавно. Жените отсреща до 



една се загледаха първо в банкнотите, после – в него. Исидор се наведе. 

Изпускаше и хващаше хартийките, тъпчеше ги обратно в портфейла си и 

ги мачкаше. Като видя, че му се усмихват насреща, ухили се и той. 

– Ден за заплата – рече и се завлачи към сепарето. Опъна крака и 

разпери ръце в готовност. След малко момичетата започнаха да идват 

след него и поръчките заваляха – бутилки уиски, текила, скоч, 

портокалов сок, енергийни напитки и безкраен поток от плиткоумни 

изказвания и недовършени истории, с които момичетата опитваха да 

обърнат вниманието му към себе си. На това Исидор отвръщаше с 

пиянско хилене и хумор, при което те се превиваха, че да му доставят 

по-голямо удоволствие. 

По едно време сервитьорката усети, че той продължаваше да 

поръчва, без намерение да плаща. Сметката мина 300 и тя му напомни 

няколко пъти, ала получи само махване с ръка и подигравки. Свикнала 

на пиянски циркове, сервитьорката съобщи на охраната. Двама от тях се 

появиха едновременно, кръстосали ръце аха-аха пред грамадните си, 

широки гърди. Тениските им аха-аха да се пръснат, а вратовете им, 

прави и мускулести, едва се виждаха под ядосаните им мутри. Исидор се 

зарадва на двамата и посегна да ги почерпи с нещо, ала те не 

помръднаха. 

– Плащай – рече гневно единият. 

– Как да платя? Вече дадох всичко – той посочи жените около себе 

си, до една с пълни пазви, а после злостно добави, смеейки се на висок 

глас. – Курвите не връщат ресто, знаехте ли? 

Вторият се засмя, но шегата не допадна на момичетата и те 

напуснаха, както бяха дошли – една по една, кривейки грозно лицата си, 

но все пак доволни от спечеленото. Исидор остана сам да се въргаля по 

диванчето. От алкохола му се повдигаше и той ту подлагаше крак на 

масичката, ту охкаше и пъшкаше, че да се почувства по-добре. 

– Плащай! – повтори първият. 



– Ами накарай ме, де! – замахна Исидор и се захили. – Или поне 

ми доведи човек, който да го направи! 

Охранителите се спогледаха. Смятаха още да го повъртят на шиш, 

но след като Плашилото и без друго беше тук, те не видяха нужда да се 

разправят повече и слязоха обратно долу. 

Ева седеше върху празна каса от бира и разговаряше с миячката, 

но никак не можеше да се справи със странното чувство, че беше 

оставила нещо важно назад. Дори не се замисли защо днес бе открила 

кошницата в гората пълна. 

От охраната й съобщиха за проблемния случай. Георги само й 

кимна от отсрещната страна, че няма нужда да ходят двамата, след като 

не е негов длъжник, и тя тръгна нататък. Редовните клиенти се посвиха 

по местата си, щом я забелязаха. Тя чакаше отзад заради тях – за да не 

опразнят дискотеката. Присъствието й работеше и в двете посоки. Ева 

мина пред дискотеката и се качи на втория етаж, водена само от единия 

охранител. Той я заведе до сепарето и остана зад нея. Краката на Ева се 

сковаха, щом позна Исидор в пияния мъж на диванчето. Той също я 

позна и си наля нова чашка да отбележи този повод. 

– За твое здраве! – рече и отпи на един дъх. Охранителят отзад се 

ядоса и размаха сметката, но Ева му каза да престане и се приближи. 

– Просто плати – каза му заповедно Ева. Исидор се повъртя на 

мястото си и тръсна глава. 

– Не. 

– И двамата знаем, че ти не се боиш нито от мен, нито от тях. 

Имаш парите. Нищо няма да постигнеш така. 

– Напротив. Аз получих това, за което бях дошъл. 

Ева млъкна и се огледа. Той сочеше нея. Самодоволство се изписа 

по лицето му и Исидор започна да я наблюдава, премрежил жадно 

поглед. Раздразнена, Ева се приближи и започна да търси портфейла му. 

Опипа сакото му и пробва да бръкне, когато той я сграбчи за ръцете и 



започна да я тегли към себе си. Алкохолът обаче беше отслабил 

рефлексите му и тя успя да се освободи от него като от тънките, но 

жилави клони на трънаците и драките. Ева бръкна във вътрешния му 

джоб по-настоятелно, извади портфейла, отбори малко повече и подаде 

парите на охраната. Той ги взе и веднага си тръгна, без намерение да й 

помага по какъвто и да е начин. Ева изгледа гърба му гневно и стисна 

зъби. Врътна главата си към Исидор да му върне портфейла, когато той 

пак се вкопчи в нея и я дръпна по-настоятелно, при което тя изгуби 

равновесие и падна на коленете му. Ръцете му веднага обгърнаха талията 

й, притеглиха я към себе си и се заключиха неподвижно. Ева го 

отблъсна, ала лицата им се оказаха твърде близко. Той притвори клепачи 

и тя видя, че в очите му бе останал предишния хладнокръвен, разсъдлив 

блясък и строгост. За миг те останаха така. Дланта му се допря до лицето 

й и тя почувства пръстите му да галят бузата й, брадичката й, докато 

стигнаха до устните й. Исидор гледаше право в тях. 

Ева преглътна отново. 

– Знаеш това чувство, нали? – прошепна той и Ева трепна в 

отговор. – Какво е всички да се боят от теб. Мислех,… че ти не се 

страхуваш от мен? Казах ти всичко, а ти… Страх те е, че един ден мога 

да се отнеса така, както постъпих с онези хора? Никога не бих го сторил. 

Няма да мога да се погледна. Дори сега едва успявам… Прибери се у 

дома. 

– Това е твоят дом, не моят. 

– Не се безпокой. Аз ще си ида… 

– Но това е твоят дом! 

– Просто къща… Не е нужно да ми говориш, ако не искаш, дори 

не ме поглеждай. Ще го преживея. Само не си тръгвай. Мисълта, че 

спиш някъде тук, на плажа, на улицата… докарва ме до лудост. 

Ева изведнъж се отдръпна от него и той я изпусна, без да иска. 

Алкохолът най-накрая победи и той се отпусна върху облегалката в 



полудрямка. Но… Тя беше ли успяла? Беше ли го подлудила наистина 

или това беше просто фигура на речта? Ева го изгледа, побутна го с 

крак, но ръцете му лежаха встрани от тялото неадекватни, като самия 

него. 

– Време е да си тръгваш. Прибирай се! Хей! Включвай на 

автопилот и подкарай колата! 

Колкото и да го ръчкаше, Исидор не дойде в съзнание и Ева го 

изнесе под мишница. Краката му се влачеха и едва стъпваха, устата му 

бърбореше нещо. Пътьом Ева мярна Георги, който излезе от дупката си 

да види тоя клиент, за когото всички говореха. Ева го накара да й 

помогне и двамата влачиха адвоката. После ловецът на дългове шофира 

до къщата му. 

– А сега си тръгвай! – Ева му посочи вратата на гаража, която 

бавно се затваряше след тях. – Навремето беше джепчия, знам! Няма да 

ме заблудиш! Каква по-лесна плячка от натряскан женкар? 

– Защо крещиш? Не съм глух – рече обидено Георги и се повъртя. 

Върна й ключовете и хвърли за последно ласкав поглед към големия 

покрив. – Можеше да ти помогна… Влачй си го сама. Много ти здраве. 

Със сетни сили Ева помъкна адвоката. Успя да го вкара в антрето. 

Там той тупна на ламината, а тя го хвана за краката и го задърпа чак до 

кухнята. Пусна го и хвана кръста си. Не можеше да го помръдне и на 

сантиметър повече. 

– Боже! – извика тя. – Колко си пил, че не можа дори на автоматик 

да се включиш?... А, да, тогава не беше пил. Поне не си от буйните. 

Ева отиде до дивана да вземе одеяло да му метне отгоре, когато чу 

зад гърба си пъшкане. Огромна сянка падна върху нея и тя спря насред 

хола. Извърна се на пети – Исидор се беше изправил и вече 

разкопчаваше маншетите на ризата си. По лицето и стойката му не беше 

останала и следа от алкохолно опиянение. 



– Онзи пръч ми увоня колата… – рече той припряно, но после се 

захили. – Аз обаче пак получих каквото исках. 

Сакото му падна на пода, той направи крачка и махна 

вратовръзката си. Ева погледна към входната врата, когато отново се 

извърна към него, той вече беше пред нея. Ръцете му се плъзнаха по 

челюстта й, потънаха в пуснатите й къдрави коси и в следващия момент 

той я целуна. Страстно, дълбоко, пламенно. Тялото му се долепи до 

нейното, колкото можа. Ева изстена тихо от изненада. Устните й се 

вкамениха, а погледът й зашари по тавана. Тя чакаше той да си поеме 

дъх и да я пусне, колкото да се изплъзне, ала той не помръдваше. Ева 

раздвижи устни и той я последва обнадежден. Разтвори уста да я погали 

с език, когато тя внезапно го ухапа. Ток мина по тялото му и главата му 

инстинктивно се дръпна назад. Като дойде на себе си, Ева го гледаше с 

презрение, без да помръдва. 

– Вониш – рече му. 

Исидор бавно плъзна длани си надолу по раменете й, а после и по 

ръцете й. Придърпа ги към себе си, без да я изпуска от очи. Обхвана 

пръстите й между своите и започна да разкопчава ризата си. Ева се 

задърпа и той продължи да се съблича сам. Тя се обърна да намери къде 

да се скрие, когато ръцете му я върнаха обратно в прегръдките му. 

Устните му се впиха жадно във врата й и тя отново изстена късо, 

неволно. 

– Ти също вониш – прошепна Исидор съвсем близо до ухото й и 

нежно го захапа, за да й го върне. 

Ръцете на Ева усетиха как пръстите му се бореха вече с нейната 

риза. Тя опита да ги усмири и се дръпна встрани, ала заради съпротивата 

й, те ставаха още по-настойчиви. Само за момент Ева стана безпомощна 

и Исидор надделя. Пребори карираната риза, която не сваляше от гърба 

си като ризница. Невидимо течение мина по гърба на Ева и тя дойде на 

себе си. Стисна краищата на ризата си и се сви. 



– Не ме гледай – примоли се тя. Гъстата й коса падна пред лицето 

и тя се сви още по-силно. – Моля те! 

– Не се тревожи – отвърна й той меко, но не настоя веднага. – Аз 

няма да те нараня. 

– Ще остана с теб. Само не ме гледай. Моля те! Умолявам те! 

– Какво криеш? – стана сериозен той, но не я пусна. – Никога не я 

сваляш. Белези ли имаш? 

– Гледката само ще те подразни. Не се поддавай на гнева, извърни 

поглед. 

– Какво са ти причинили онези изроди? – Исидор отново дръпна 

ризата, Ева се възпротиви, ала накрая победи той. Карето се свлече до 

свивката на лактите й. По целия й гръб, по кръста и раменете имаше 

множество потъмнели с времето белези. Някои бяха от порязвания, 

други – от камъни. Зад всеки имаше тъжна история, болка и огорчение. 

По краката и дланите й раните зарастваха по-бързо, но не и на тези 

места. Тя не искаше никой да вижда позора й, криеше го и от себе си. 

Белезите бяха безчет… Нищо чудно, че рефлексите й бяха толкова 

добри. 

Исидор изпита раздразнение, после безпомощност, после гняв, 

жал… чувствата му прескачаха от едната към другата крайност, той 

усещаше, че губи контрол над себе си. Ева долови въздишката във врата 

й. Той я обърна с лице. Тя не смееше да го погледне. Продължаваше да 

стиска дясната си ръка, близо до рамото. Исидор забеляза нещо да 

розовее между пръстите й и я накара отмести дланта си. Там, високо над 

мускулите, беше най-грозният и срамен от всички белези. Ръката на Ева 

на това място беше почти перфорирана. Кожата беше набръчкана и 

събрана навътре. Ръката функционираше нормално, ала беше завинаги 

обезобразена, при това с един-единствен удар. 

Ева усети какво щеше да я попита и го изпревари. 



– Брадва. Целеха се малко по-нагоре, в шията ми, но в последния 

момент той потрепери. Мислех, че ми е отсякъл ръката. Но съм добре – 

побърза да добави тя и се усмихна през сълзи. – Нищо ми няма, 

наистина. На мен така ми е добре… Ризата крие всичко. 

Исидор докосна брадичката й и повдигна главата й на нивото на 

очите си. Ева млъкна и го загледа уплашено. 

– Красива си – отрони той едва, загледан пак в устните й. Ева 

задържа дъха си, а той й даде от своя. Целуна я отново насила, но не 

така болезнено и внезапно като предния път. Разголена и уязвима, Ева 

не можеше повече да се съпротивлява и се остави да я съблече. 

Натежалата й от плач и мъка глава следваше всяко негово движение. 

Ръцете й се увиха около врата му. Усетил доверието й по себе си, 

Исидор плъзна длани по голите й бедра, повдигна я на кръста си, 

обхвана я стабилно и бавно я понесе към спалнята си, без да спре да я 

целува. 

Ева опита да контролира устните му, придържайки челюстта му. 

Чуваше единствено неговото тежко дишане и бученето на кръвта в 

ушите си. Топлината се разливаше по цялото й тяло, разпалваше сърцето 

й и се стичаше болезнено, но приятно в слабините й. 

В спалнята цареше непрогледен мрак. Вратата остана да зее, 

пръскайки светлина от кухнята. Исидор бавно пусна Ева на мекия 

матрак. Тя потъна надолу и надолу, но ръцете му не я пускаха. Ева легна 

назад и дланите й несигурно се придвижиха към примрялата й гръд. Тя 

започна да докосва кожата си, опита да се успокои. Докосваше и местата 

по шията си, където той я беше целувал. Исидор обаче плъзна ръце по 

гърдите й, през корема и бедрата, чак до коленете. Като стигна до тях, 

плъзна длани отдолу и ги сви, за да вдигне краката й до колана си. Като 

се увери, че няма да го пусне, той свали часовника на ръката си, 

подхвърли го на шкафчето и продължи с ризата си. Златист ореол се 



появи около тялото му. Светлината, идваща отвън, полепна по него и за 

миг на Ева й се стори, че срещу нея стоеше съвсем друг човек. 

Ръцете на Исидор отново се озоваха на коленете й, плъзнаха се 

обратно по бедрата с масажни, бавни движения. Ева престана да се 

докосва и се спря. Той повтори отново това движение още по-бавно, 

впивайки пръстите си в мускулите й. Удоволствието бодна Ева като 

карфица. Тя изви глава назад, опитвайки да сдържи нарастващия огън. 

Беше се предала напълно и не усети кога той я обърна по корем. Ръцете 

му сега се плъзнаха обратно към сутиена й, откопчавайки с едно 

движение секретните копчета. Ева усети как той започна да я целува от 

шията до кръста. Когато стигна до долу, дланите му се вмъкнаха плавно 

под дънкените й гащета и разтеглиха нарочно бикините й. След секунда 

той изхлузи всичко от нея и продължи да масажира дупето й, 

разтваряйки го на моменти. Ева започна да притиска краката си един в 

друг и да издава жални звуци. 

Исидор не можа да се сдържи повече. Обърна Ева и легна върху 

нея, целувайки врата й, рамото й и част от гърдите й. Тя все още лежеше 

по корем. Пръстите му потънаха в гъстите й коси и започнаха да 

масажират главата й. Тя премрежи очи и престана да се съпротивлява, 

въпреки че тялото й вече се гърчеше от възбуда. Като че този зов върна 

за кратко хладния разсъдък на Исидор и той с мъка отлепи устни от 

тялото й. 

– Толкова си малка. Още нищо не знаеш… – последва дълга и 

прочувствена целувка в тила, после той пак заговори. – Малка си, но… 

не мога да позволя друг да те притежава. 

Исидор се заслуша. Очакваше отговора й. Тайно желаеше тя да му 

каже да спре още тук и сега, да се дръпне и да го укроти, ала от устата на 

Ева сега излизаха само стенания. Тя продължаваше да се възбужда все 

по-силно само от допира на тялото му. Беше неопитна. Можеше и да 

свърши просто така, докато той я целуваше. Окуражен от спонтанната й 



реакция, Исидор я обърна към себе си, разтвори устните й със своите и 

прекрати стенанията й. Бедрата й още по-ожесточено започнаха да се 

трият едно в друго, нетърпеливи да стигнат до сладкия връх. Исидор 

обаче ги раздели навреме. Бедрата опитаха да му се противопоставят, да 

се съберат отново, ала тогава той се премести между тях и трескаво 

започна да разкопчава панталона си. Отдръпна ръцете си само за миг, а 

тези на Ева го последваха и се допряха в корема му. Тя отново започна 

да стене, по-тихо, като малко животинче. Не искаше той да се отдръпне 

и на сантиметър от нея. Искаше да е колкото възможно по-близо до него, 

да се слеят, да станат едно цяло. Ева никога не беше изпитвала нещо 

подобно, но като че цял живот бе чакала този единствен миг и не 

можеше да мисли за нищо друго. 

Адвокатът отново се допря, по-плътно и по-настоятелно. Беше 

останал във впитите си боксерки. Членът му изпъкваше и пулсираше 

отвътре. Той му проправи път между стегнатите от напрежение бедра и 

го сложи право в центъра на възбудата й. Ева изстена невъздържано и 

дълбоко, като че в същия момент той беше проникнал в нея. Тя се 

опомни и отвори очи. Златният ореол отново очертаваше силуета на 

адвоката и тя не виждаше почти нищо от лицето му. Той я целуна, 

вкарвайки езика си в жадната й за ласки и нежност уста. Тя преглътна, 

той я приповдигна и двамата легнаха изцяло върху леглото. Исидор 

прокара длани през зърната й, започна да масажира гърдите й, но се 

спря, за да повдигне отново краката й. Този път те се разтвориха по-

широко и Ева усети членът му малко по-навътре. Изстена отново и обви 

ръка около врата му. Исидор не чакаше втора покана. Смъкна 

боксерките си, колкото можа, и със следващия тласък отне 

девствеността й. 

Срещна съпротива. Ева разтвори безмълвно уста, сподавяна от 

болка и незнайно, странно чувство. Главата й се изви назад и настрани, 

когато той я тласна втори и трети път. Болката я сряза за момент, а после 



вече не усещаше нищо друго. Леглото се разтресе под тях. Ева задраска 

безпомощно по гърба му, започна да стене по-силно, да го моли да спре, 

но едва си поемаше дъх. Усещаше само как тялото му я притискаше все 

по-надолу в матрака, как пружините стенат с нея и опитват заедно да 

удържат Исидор. 

Ушите на Ева заглъхнаха. Влага се разля след кръвта в слабините 

й, всичко се смеси в нея – и удоволствието, и болката. Тя вече не знаеше 

коя е. Забрави дори това. Ритмичните тласъци бяха като сърцебиене, 

общ пулс, минаващ през двамата. По някое време Исидор излезе от нея и 

се дръпна към шкафчето. Нервно прерови чекмеджето за презерватив. В 

това време Ева се сви настрана, смятайки че всичко е приключило. Чу 

само шумоленето на фолиото, а след минута Исидор легна до нея, също 

настрана, обхвана левия й крак, повдигна го, а Ева се извърна 

въпросително, когато почувства повторното проникване и се сви от 

удоволствие. 

Тласъците станах по-груби и чести. Ева се захвана за завивките и 

започна отново да стене. Ръката й сама се плъзна назад, към задника на 

Исидор. Тя го стисна и впи ноктите си, за да го укроти и да го накара да 

забави, но това само го настърви още повече. Той усети, че тя ще 

свърши. Направи още един тласък, излезе и я обърна. Ева потрепна 

гневно и пожела да се докосне, но той сключи ръцете й над главата и 

отново вкара езика си в устата й. Тя опита да му отвърне. Ръката му се 

плъзна по гърдите й и започна да гали корема й, за да накара да се 

успокои. Тялото на Ева се гърчеше и настояваше за своето, докато 

твърдата и непоколебима ръка на Исидор го укротяваше. Накрая Ева 

отново се отпусна, а той я обви с ръце и започна да я целува по-нежно. 

Исидор легна по гръб и дръпна Ева да легне в същата поза, но 

върху него. Краката им се преплетоха, а тя изви глава настрани, за да 

продължи да го целува. Ръцете му отново зашаваха, но бавно, 

изучавайки горещите места по тялото й. Като се увери, че е готова, 



краката му сами се плъзнаха под нейните, разтвориха ги и в следващия 

момент той намести члена си и проникна в нея за трети път. Започна да 

мести таза си и да прониква все по-настойчиво. Тласъците отново 

зачестиха, Ева не можеше да помръдне, прикована отгоре от ръцете му, 

а отдолу – от краката му. Беше уловена в клопка – двамата бяха 

неподвижни, само членът му продължаваше безцеремонно да влиза и 

излиза. Главата й се повдигна инстинктивно, тя изпита желание да го 

види, да го прокълне. Не можеше да се съпротивлява. Ева отново 

започна да моли Исидор да спре, но той вече не я слушаше. Ръцете му си 

останаха все така сключени. Ева почувства сълзи да се стичат по лицето 

й. Развика се от безпомощност, когато мощен оргазъм секна виковете й 

и тя отново разтвори уста безмълвна, извивайки врата си назад и 

настрани. Цялото й същество се сгърчи от сладостна тръпка, после 

отново и отново, а членът продължаваше да влиза и излиза от нея, но 

вече бавно и едва-едва. 

Исидор накрая спря, остави го да си почине в нея, обърна главата й 

и вкара езика си толкова дълбоко, колкото му се искаше. Ева се закашля 

и го изгледа невярващо. Лицето й беше подпухнало от плач, очите й 

бяха зачервени и влажни, а устните – изпръхнали и кървавочервени от 

грубите му целувки. Двамата се спогледаха, като че нямаше какво 

повече да си кажат. 

 

38. 

 

Изтощен до краен предел, нищо не можа да събуди Исидор. Ева 

още от ранни зори се гушкаше свенливо в него, ала започна да се върти 

и да нервничи. Никога не бе оставала без работа. Дори когато дойде 

време да тръгват, адвокатът остана във все същата поза отпреди три 

часа. Ева реши да не го тормози повече, а отиде сама в хотела да се 

захване с днешните задачи. Мислеше, че всичко ще е като преди, ала 



нещо се беше променило. Ева се оглеждаше в преминаващите хора, в 

яркото слънце или някаква част от пейзажа, която не си беше на 

мястото, без да съзнава, че сега тя беше онази, която не си беше на 

мястото. Дори камериерките забелязаха странността й. Заглеждаха Ева и 

си шушукаха, докато тя въртеше неразбиращо глава и едва успяваше да 

прикрие усмивката си. Необичайното й поведението успя да подразни 

Хамавата Женя, на която тази руменина и веселост й бяха болезнено 

познати. Въпреки че знаеше за ангажираността на Ева покрай приема, 

главната рецепционистка я затрупа със задачи. Ева наново хукна из 

етажите да върши работата, до която никой не припарваше. Титлата й на 

новопоявила се шефка бързо се изтърколи от главата й и всички отново 

започнаха да я търсят за щяло и нещяло. 

Ева вече се задъхваше, когато адвокатът се появи на хоризонта – 

заваляйки крачка, той мъчеше да отвори уморените си очи. От офиса го 

поздравяваха припряно, смятайки че се връща от някоя ранна и 

изнурителна среща. Човек като него не си позволяваше да закъснява и те 

дори се почувстваха леко засрамени, че не можеха сами да свършат и 

половината, на което беше способен той. Исидор го гонеше махмурлука 

от изпитите снощи шотове. След смъртта на Тереза той най-редовно се 

напиваше и умееше да носи на алкохол, ала не и да избяга от 

сутрешното гадене и главоболие. Правеше тази глупост зиме, когато 

офисът беше почти празен, а каната за кафе – изцяло на негово 

разположение, ала сега очите му търсеха не кофеин или отрезвително, а 

самата виновница за това му състояние. 

Исидор се помота из коридора, уж да поговори с помощниците си 

и новия стажант, който благоговееше само при вида му, но така и не 

забеляза Ева. Прибра се в кабинета си и главоболието му се засили. Той 

поседна за известно време, разтривайки слепите си очи бавно и 

ритмично, когато чу принтера в края на коридора да се включва и скочи 

мигом на крака. Както и предполагаше, Ева копираше нещо. Оловната 



тежест във вътрешността на черепа му за миг изчезна, стопена от вълна 

еуфория и ендорфин. Упоен от този така добре познат опиат, адвокатът 

издебна Ева и с котешка стъпка се приближи към нея. Меката пътечка 

погълна звука от стъпките му и в следващия миг той сграбчи Ева и обви 

ръце около корема й, притегляйки я към себе си невъздържано. Устните 

му жадно се впиха в шията й и възпряха трепета й. Ева се разшава, 

крайниците й се вкочаниха за секунди и тя примря от удоволствие. По 

тялото й плъзна възбуда. Спомените от снощи започнаха да се появяват 

отново по тялото и кожата й настръхна на местата, на които я беше 

докосвал. 

Дланите на Исидор се отключиха и полазиха по талията й към 

бедрата й. Той продължи да я целува по челюстта, очаквайки тя сама да 

се обърне към него. Погледите им се кръстосаха за миг и двамата нежно 

докоснаха устните на другия. Пръстите му обаче стигнаха ръба на 

полата й и лекичко започнаха да го подръпват нагоре. Пак си беше 

сложила дрехите на Синчето, свои нямаше, но на адвоката му хареса. 

Неочаквано, докато още я целуваше, той вдигна полата й, бързо прокара 

пръсти по бикините й, смъкна ги, изхлузи ги през чехлите й и ги размаха 

пред шокирания й поглед, преди да ги прибере в джоба си. Ева 

засрамено дръпна полата си надолу, зачервена до уши. Мястото, на 

което я беше целунал първо, гореше опарено. 

– Знаеш къде да ги намериш – рече Исидор с насмешка, 

отдалечавайки се бавно, без да я изпуска от поглед. После се врътна и 

забърза към кабинета си, очаквайки тя да го последва. Ева постоя така 

невярваща до принтера, заслушана в шума на машината. Разпечатките 

излязоха и изведнъж в коридора стана твърде тихо. Тя взе листата и 

тръгна, но веднага усети липсата на бельото и сви бедрата си едно към 

друго. Чувстваше се гола. Още усещаше гадно, щипещо чувство вътре в 

себе си, в утробата си. Промяната я правеше нервна и раздразнителна, 

ала не можа дълго да се сърди на Исидор. Опита се напук да си върши 



работата, ала ако се разбързаше, протриваше вътрешната страна на 

бедрата си, пак се сещаше за принтера и порозовяваше привидно без 

причина. По едно време не издържа и влезе в кабинета на адвоката, без 

дори да почука. Той пишеше нещо съсредоточено, ала като я видя на 

вратата, пусна всичко и тръгна към нея. Ева сви рамене навътре, 

съжалявайки за решението си, ала преди да направи и крачка встрани, 

вече беше в ръцете му. 

Почти два пъти по-едър и по-възрастен от нея, Исидор можеше 

лесно да я подчини на волята си. Ева обмисляше отново и отново тази 

странна връзка, но както и да я погледнеше, тя дори не желаеше да се 

противопостави. Той правеше стъпка – тя го следваше. Усещаше, че 

става зависима от него. Още от преди търсеше опората му за всяко нещо, 

а сега като че не можеше да помръдне без негово позволение. По същия 

начин не усети кога от вратата се озоваха на стола му. Той седна и я 

накара да се разположи в скута му. Ева придържаше страните му и 

опитваше да го целува по-нежно, ала той губеше контрол при всеки неин 

опит и пробваше отново да вкара езика си дълбоко в устата й, както му 

идеше да я занесе направо на дивана или върху бюрото, ала не смееше 

още. Вратата не се заключваше, а денят беше натоварен. Под всичкото 

му желание и еуфория студеният му разсъдък продължаваше да щрака и 

отмерва времето. 

Неочаквано Ева се отдръпна назад, прикривайки устата си. 

Избърса брадичката си и преглътна мъчно. Исидор я изгледа трескаво с 

притворена уста. И двамата бяха зачервени и превъзбудени, рошави и 

леко объркани. 

– Не мога като теб – измърмори тихо Ева и сведе виновно главата 

си. Исидор прокара ръка по шията й и я накара отново да го погледне. 

– Какво не можеш? – запита нежно той и веждите му се свиха 

неразбиращо и болезнено. 

– Не мога да се целувам като теб… Ти си толкова… по-опитен. 



Исидор внезапно изпита бодеж в гърдите и я пусна. Той я беше 

нарекъл дете, а сам беше забравил това. Тереза никога не го беше 

спирала, затова и той никога не беше променял начина, по който се 

държеше и действаше. Исидор смяташе, че грубостта и надмощието се 

харесваха на всяка жена, че те са родени да се подчиняват, а той – да 

покорява. Думите на Ева охладиха възбудата му и той се облегна назад. 

Само лявата му ръка остана на бедрото й. Очакваше тя да стане, но тя 

продължи да го гледа и той се обнадежди. 

– Целуни ме ти, тогава – предизвика я той. – Сега… съм твой. 

Усмивка премина през лицето на Ева и тя свенливо опита да в 

скрие в шепите си. Исидор зачака търпеливо, без да шава. Като че пак 

беше спуснал ледената си преграда, ала Ева усещаше как нервничеше, 

затова не го остави да чака, а бавно се приближи и постави целувката си 

в ъгълчето на устните му. Исидор се изненада, въпреки че си бе обещал 

да се въздържа, каквото и да направеше тя. Ева се дръпна леко назад, 

търсейки погледа му, после се измести и го целуна повторно, 

засмуквайки долната му устна, а после – горната. На третия път той сам 

й отвърна и ръката му потъна в косата й, без да я стиска или дърпа 

наставнически назад. Ева се отпусна в скута му, подпирайки се с ръце на 

гърдите му. Очите на Исидор горяха в недоумение от тези целувки, 

бавни и нежни. Той усети възбудата отново да се надига в него, ала 

постепенно, на вълни. Потъваше в нея, не се настървяваше; желаеше 

още, търсеше още, без да изпитва ярост и ревност. Постепенно се 

отпусна, нервността му изчезна и той притвори очи, примрял от 

удоволствие и щастие. 

Още дълго Ева не можа да се измъкне от ласките на Исидор. Тя му 

напомни за задачите, но той не й позволи да стане, напротив – започна 

да работи с нея на колене. Четеше документи и пишеше писма на 

компютъра си, облегнал брадичка на рамото й или опрян на ръката й, 

като че точно това бе правил цялото лято. Ева се чувстваше все по-



неудобно и подскачаше всеки път, щом чуеше нечии стъпки по 

коридора. По-трудно го убеди да й върне бельото и то с условието да си 

го облече пред нея. Търсеше реванш задето го бе зарязала в леглото 

сутринта и го бе накарала да дойде на работа, въпреки че могли да 

прекарат под завивките целия ден. 

– До кога ще ми го натякваш? – не издържа накрая Ева и продължи 

да дърпа полата си нагоре, докато той настоятелно я вдигаше и 

масажираше бедрата й с горещите си пръсти. 

– До довечера – обеща той и тя пак опита да стане. Накрая той я 

пусна и се обърна към нея. – Тогава ще ти дам шанс да се реваншираш. 

– Пиле или риба ще поръчаме? – подразни го тя. 

– Ще си поръчам от снощното. 

Ева се захили леко обидено, леко възбудено. 

– Ако смяташ да работиш през нощта, какво ще правят клиентите 

през деня? И ти трябва да спиш все някога. 

– Имам усещането, че за тях те е грижа повече, отколкото за мен. – 

Исидор хвана ръката й и я придърпа към себе си, без да се изправя. 

Свободната му длан се плъзна под ризата й и направи път по корема й. – 

Пък и аз вече имам чудесна мекичка възглавничка за през нощта. 

Ева пак се засмя, но този път се наведе и го целуна леко, съвсем 

небрежно. Чак като получи своето, Исидор я пусна. Ева се чувстваше 

пияна и едва си стоеше на краката. Кръвта й се блъскаше в главата и тя 

се усмихваше на себе си, спъваше се и се придържаше о стената. 

Поразходи се напред-назад, докато й мине, и чак тогава слезе в офиса. 

– Търси те Райнов – пресрещна я Митев и изхърка от старческа 

кашлица. Ева кимна и погледна към вилата на Синчето. За пръв път 

пращаше някого да я търси. Трябваше да се е случило нещо. Пак щеше 

да я пита за подлудяването на Исидор или сам той щеше да й изложи нов 

план? С него нищо не беше сигурно. 



Обикновено вилата на Синчето се изпълваше с глъчка, женски 

смях, писъци и разговори, но Ева беше видяла рускините да се потриват 

на плажа. Нов харем ли си беше намерил Теодор? Толкова бързо? Ева 

полюбопитства кой ли беше успял да измести „учителките“ малко преди 

търга, когато попадна на същата кукла отпреди. Сега беше хвърлена на 

самия праг, чорлава и без една обувка. Ева я взе в ръце, огледа я и 

тръгна с нея към дневната. Както обикновено, на отсрещния диван се 

беше излегнала Ана, награбила чаша Маргарита в едната си ръка и 

блажено облегнала брадичка на другата. Тя отпиваше на малки глътки 

днешната си доза (Синчето следеше бройката) и наблюдаваше нещо в 

средата на стаята с видима веселост. 

– Ти беше същата панта като малък – рече тя внезапно и Ева 

разбра, че Синчето беше от отсрещната страна. Ана вдигна глава, 

забелязала гостенката си. Лицето й помръкна, но веднага след това се 

озари от злорада, надменна усмивка. Очите й се стрелнаха в предишната 

посока, като подсказка. Ева влезе в стаята и видя, че Синчето държеше в 

ръцете си сестра й. 

Малцина в града знаеха, че Ева имаше сестра, но повечето от тях 

отдавна бяха забравили за нея. След смъртта на майка си, детето потъна 

в безутешна скръб и почти не излизаше. След неуспешната операция на 

баща им, Ева реши, че е донесла достатъчно лош късмет на това дете и 

така я скри в каравана в горичката, докато й намери приемно семейство. 

Доста зор видя Ева. Не можеше да ходи и разпитва, затова наблюдаваше 

и чакаше сгоден случай. Не искаше да отделя сестра си от средата й и 

това беше причината да не може да напусне Созопол. Не можеше да я 

задържи. Боеше се до смърт, че ако това се случеше, щеше да изгуби и 

последния си любим човек, затова я пазеше като зеницата на окото си. 

Казваше се Мария, Мима. Сега беше около 5-годишна, не повече, но 

умът й беше като на 3-годишна, защото с никого не общуваше и беше 

доста изостанала. Ева бързаше да й намери някого, та да навакса 



пропуснатото преди началното училище. С изолацията обаче погубваше 

и нея, и себе си. 

– Защо не си ни запознала досега? – започна нагло Теодор и 

поглади главицата на Мима, руса като пшеница. – Знаеш слабостта ми 

към момичетата, а сестра ти е такава сладурана… Направо да я 

изпапкаш. 

– Не я докосвай! – заплаши го Ева. Наежи се и опита да приближи, 

ала стара болка я сряза и тя не посмя да направи крачка повече. Лошият 

й късмет можеше да е комично приемлив на гърба на дърти лицемери и 

подлизурковци, ала тя не можеше да го гледа в очите на невинно дете. 

Това беше най-болезненото и най-безпомощно чувство, което бе 

изпитвала. Ева искаше в тези очи да има само щастие и любов, а ги 

разплакваше с появата си. Мима още не я беше забелязала, заиграна с 

кукли в ръцете на новия си любим батко, затова Ева измъкна маската си 

от джобчето на ризата и си я сложи с треперещи ръце. 

– Знаех си, че и ти имаш някъде слабо място. Не ме гледай така! 

Погледът ти настина е отвратителен. Щях ли, според теб, да прибягна до 

нещо толкова долно, ако не бях отчаян? Приемът е в другиден, а 

усмирителната риза не е на гърба на адвоката. Какво ще правим ние с 

теб? Имахме сделка. 

– Не мога да го направя! – рече след кратко колебание Ева. 

– Не? Кълнеше се, че ще го подлудиш. Дори ти повярвах. Какво 

стана? Да не се влюби в него? 

– Просто не става! Казах ти още в началото, че на някои хора не 

действа. Тогава не знаех, но когато го опознах… 

– …се влюби в него? 

– Разбрах го! Разбрах и защо лошият късмет не действа върху 

него. Той не е добър човек. 

– Това го знам и сам – побърза да я прекъсне Теодор, нервно 

подръпвайки опашките на Мима. 



– Лошият късмет действа на хората, които конкретно в този 

момент трябва да бъдат наказани. Съдбата има нужда от тласъци. Едни 

събития предизвикват други и така – до безкрай. Николов обаче прави 

нещо, което е строго забранено, и, при това, го прави по-често, 

отколкото съдбата може да приеме. Той съсипва живота на хора, които в 

бъдеще е трябвало да променят живота на други хора. Той изпреварва 

хода на събитията, възпирайки останалите от развитие. Привидно, 

адвокатът върши добро, лошият късмет не го закача, но съдбата в един 

момент ще се пренареди така, че да включи и него. Това е и причината 

на лошите хора да не им се случва нищо – в един момент късметът се 

обръща срещу тях, но не и с Николов. Защо ли? Защото той прави това 

непрестанно. Съдбата ще намери начин, ще се пренареди и тогава той 

ще умре. 

– Нека позная! От три до шест месеца? – Теодор се опули първо 

срещу Ева, а после и срещу седящата зад нея Лиляна. Тя чакаше пак в 

периферията, така умислена покрай наближаващия прием, че не забеляза 

дори забележката на шефа си. 

– Не ме ли чуваш? Ти ще получиш фирмата! Той ще умре! 

– Не ме е грижа дали ще пукне! Трябва ми в безконтролна ярост на 

приема и ти ще го направиш! Или ще ти завържа за сестра ти. Да, зная 

защо си я скрила. Боиш се за нея. Нали не вярваше в тези неща? Нали 

всичко било измислица? Или се опитваше да ме баламосаш, кучко? 

– Предупреждавам те за последен път! Намесиш ли се сега в плана 

на съдбата, тя ще те помете заедно с човека, когото презираш от дъното 

на душата си. Нима ще рискуваш всичко, за да му натриеш носа пред 

очите на баща си? Заслужава ли си? 

– Колко пъти ще ме караш да повтарям едно и също? Подлуди го! 

В Ева се надигна вътрешен гняв, но всеки път щом погледнеше 

към Мима, сърцето й се свиваше и тя усещаше превъзходството на 

Теодор да смазва всяка мисъл за бягство. Повече от всякога й се искаше 



да захвърли всичко и да избяга, ала сега нито можеше да тръгне срещу 

Синчето, нито да се върне назад. Поразена от собственото си 

бездействие и безгласност, Ева стисна зъби, сви юмруци и напусна 

вилата, отправяйки се към дома на адвоката. 

– Ама че е нагла! – закани й се Теодор, ала Ана го спря. Тя 

умишлено беше мълчала през цялото време, навирила нос в чашата 

Маргарита. 

– Остави я! 

– Сега на нейна страна ли си? – обърна острието на гнева си 

Синчето, но веднага посмекчи тона си. – Ей на толкова е да се изплъзне 

от каишката. 

– Ти си мъж. Какво разбира един мъж от жени? Но аз го видях. 

– Кое? 

– Блясъкът в очите й. Така изглежда една влюбена глупачка, преди 

да извърши нещо наистина идиотско, като да си признае всичко. 

– Тя ли? – присмя й се Теодор. – Не би посмяла. Онзи ще я убие. 

– Именно. И тогава ще имаш един полудял адвокат над трупа на 

невинно момиче. Какъв скандал… 

Усетил накъде бие майка му, Теодор доволно потри ръце и 

продължи да си играе с Мима, която все повече се привързваше към 

него. Тя беше и единственото момиче в живота му, на което бе обръщал 

толкова много внимание и още не му беше омръзнало. Силиконките от 

плажа щяха да пукнат от яд, ако разберяха каква конкуренция ги беше 

смазала, но не остана време за нищо от това. Последните часове от 

предстоящия прием вече течаха. Първите камиони с украса и цветя 

пристигнаха, ала нямаше кой да ги посрещне. Ева отново беше 

изчезнала. Тя не можеше да прекара и минута повече в онзи хотел. 

Странна, стара и позабравена умора я налегна. Като че товарът, който 

мълчаливо беше мъкнала на гърба си години наред, изведнъж стана 

непосилен за нея. Тя загуби всичките си сили и желание, прибра се в 



дома на адвоката и се заключи в стаята си. Спусна щорите, нареди 

дрехите на родителите си в двата края на кревата си и се сви на топка 

между тях, стискайки очите си в опит да спре сълзите си. 

Скоро главоболието и умората я победиха, Ева се успокои и заспа 

непробудно. Когато отвори очи, родителите й седяха от двете страни на 

леглото и я наблюдаваха. Ева ги погледна и отново се разплака. 

– Какво има? Какво се е случило? Някой обиди ли те? – баща й 

помилва главата й и открадна една от сълзите й. Ева се давеше от мъка, 

гърлото й беше на възел и тя не можа да отвърне. 

– Милата – продума с кадифения си глас майка й. – Защо 

продължаваш така да се измъчваш? 

– Не искам никой повече да страда заради мен – промълви накрая 

Ева, свела главата си ниско, макар сега да искаше само да се любува на 

лицата на родителите си. – Как бих могла да понеса дори още само една 

дума? Измина толкова време, но хората не се променят. Не искат да 

видят… Не мога повече… Не мога да дишам. 

– Ева, скъпа, – баща й се пресегна и я сложи в прегръдките си. 

Майката също се приближи, обгръщайки детето си с ръце – още ли 

смяташ, че ти си причината за всички нещастия? 

– Понякога трябва да разрушиш старото до основи, за да дойде на 

негово място новото – прошепна майка й. 

– Онова, което правиш, съвсем не е лош късмет. Помниш ли дядо 

ти Ицо, който живееше надолу по улицата? Гаражът му изгоря и той си 

удари крака, докато опитваше да изгаси огъня. После лежа в болница. 

Но… цялото му семейство дойде за него. Те бяха забравили, мислеха, че 

е наред, но той страдаше за тях и искаше да ги види. Накрая това 

наистина се случи. Сега той живее с втория си син и неговото семейство. 

Не е бил по-щастлив през живота си преди онзи стар гараж да изгори. 

Ако сега се върнеш назад през всички хора, които смятат, че си им 



донесла лош късмет, ще видиш същото – те се справят повече от добре. 

Само ти продължаваш да страдаш… 

Баща й млъкна, отдели се от нея и я погледна нежно. 

– Аз никога не те упрекнах, нито тогава, нито когато взе онези 

пари. Не те упреквам и след смъртта си. Ти сама си го внуши, сама си 

вмени вина. Защо? 

– Хаосът… ще ме докара до лудост. Защо трябваше да умират 

онези хора? 

– Така им е било писано, Ева – майка й също я погали и прибра 

кичур коса зад ухото й. – Това е изпитание. Всеки носи кръстът, който 

му е даден. Ти не можеш да промениш същността си, нито да върнеш 

времето. Сега можеш единствено да продължиш напред, защото само от 

теб зависи как ще приключи всичко това. 

– Не забравяй… – баща й стана сериозен и сълзите на Ева секнаха 

от раз. – Обвързана си с договор; съюз отвъд вечността. Длъжна си да го 

изпълниш докрай. 

 

39. 

 

Никога, нито веднъж през съзнателния си живот, Исидор не беше 

смятал, че ще стане координатор, но ето, че за да си прибере по-скоро у 

дома, той разпредели собствените си задачи на колегите си в съседство и 

долу в офиса. Някой му каза, че видели Ева да бяга от хотела 

разплакана, но това стана късния следобед, така че когато той успя да се 

освободи, вече наближаваше време за вечеря. У дома нахълта запъхтян и 

тревожен, а Ева го пресрещна секунди по-късно усмихната и ведра. 

Носеше късичка престилка, надиплена в краищата, а около нея се 

носеше аромат на готвено. 

– Добре дошъл! Дай, нека ти взема сакото – Ева почти веднага се 

завъртя и се озова зад гърба му, за да му помогне. Той се опитваше да 



разгадае истинското й настроение, но тя някак все заставаше, че или 

беше в профил, в гръб или му показваше белите си зъби като прилична 

домакиня. Исидор и така знаеше, че нещо не беше наред, затова я 

приближи бавно. Издебна я, докато нареждаше приборите по масата, а 

когато тя се извърна, той я хвана за раменете и я огледа хубаво. Както за 

флашката, така и сега той не каза нищо. Приближи лицето си до нейното 

и я целуна по-настоятелно, при което тя потръпна и обхвана 

инстинктивно дланите му, за да го отмести от себе си. 

– Днес ме оставяш за втори път – рече той строго, но пак посегна 

да я целуне. Ева се дръпна почти веднага и сведе главата си. 

– Вечерята ще изстине. Исках да те изненадам. 

– Определено успя. Написаха ми две глоби, докато дойда тук. 

– Наистина ли? – тя вдигна глава смутена, а той се присмя на 

наивността й. 

– Не, глупаче – очите му се движеха по лицето й, търсейки знак, но 

като се увери, че е по-добре, отколкото си я представяме, пусна я и седна 

на обичайното си място срещу прозореца. – Случи ли ти се нещо днес? – 

подпита я той небрежно. 

Ева се сети за Теодор и отиде при тенджерата. Опита се превърти в 

главата си скорошните случки и си спомни за странна история, която се 

носеше из града. 

– Казват, че тази сутрин дошли от психото да отведат г-жа 

Копойска от дома й. Кълняла се, че майка й се обадила по телефона. 

Странно, не мислиш ли? 

Ева сервира две порции яхния и седна срещу Исидор. Той посегна 

към черния пипер, но не я погледна. Ева продължи разказа си. 

– Всъщност,… истински странното е, че г-жа Копойска не е 

единствената, на която се случват неприятни инциденти. На баба Донка, 

една зла старица с доматена градинка, са й взели къщата и са я пратили в 

старчески дом в другия край на страната. Дядо Найден пък, най-богатият 



и дърт ерген в Созопол, го измамили да вложи всичките си пари в банка, 

която банкрутирала същата седмица. От него – ни кост, ни вест. Изпарил 

се, след като разбрал. Казват, че се самоубил, но той беше твърде 

предвзет, за да си посегне. А… една лелка, Стоянка се казва, била 

набедена за тормоз и побой над собствените си внучета. Вкарали я в 

затвора по бързата процедура – Ева погледна адвоката, но не реагираше. 

Ядеше спокойно и преглъщаше по два пъти след всеки залък. Ева стана 

подозрителна. – Знаеш ли? Странното, ама наистина убийствено 

странното е, че между тези хора има връзка. Май ти споменах, но кметът 

тайно подписа петиция за изселването ми от Созопол. Тези четиримата 

бяха нейните инициатори. 

– Хората са получили, каквото са си заслужили – изръси накрая 

Исидор и взе още хляб. 

Ева пусна вилицата си. Познаваше този поглед. Тя не искаше да го 

казва, но думите оживяваха отново и отново в главата й. 

– Ти ли беше? – повиши глас тя. 

Исидор най-накрая я погледна, но посочи към чинията й. 

– Яхнията ти ще изстине, скъпа. 

– Защо си го направил? 

– Аз нищо не съм направил. Получили са си заслуженото. 

– В една и съща седмица? – бясна, Ева нарочно се наведе до 

нивото на очите му, за да се обърне към нея. Той остана все така 

непроницаем. – За глупачка ли ме смяташ? 

– А ти май наистина се мислиш за богиня, щом се оставяш на 

такива хора. Нека ти кажа, че дори боговете не са безсмъртни. Далеч си 

от недосегаема. 

– Ами ти? Докога ще вървиш между капките? Не мислиш за 

последствията и смяташ, че си над закона, след като го знаеш наизуст? 

Какъв е този гняв вътре в теб, който те кара да постъпваш така 

безчовечно? Не можеш да накажеш всички хора. 



– В началото… – той се запъна, но не пусна вилицата си – се целех 

на сляпо. Сега искам да те защитя. 

– Кое те накара да смяташ, че имам нужда от защита? 

Исидор преглътна за последно и се загледа в Ева. Някъде преди 

появата на руснаците и след като Синчето започна да я нарича „пале“, в 

гърдите на адвоката се разгоря отровна и обсебваща ревност. Тя го 

държеше будна цели нощи, мнителен, раздразнителен и подозрителен. 

Той си позволяваше неща, каквито по принцип смяташе за детински – 

като да следи Ева. Беше забелязал, че тя общува свободно с много мъже 

и това го караше да проверява персонално всеки един. Повечето бяха от 

персонала, стари шефове, но един от тях му се видя особено 

подозрителен – д-р Нашо Нашев. 

Щом разбра, че оглавява токсикологията, Исидор му се натресе да 

го разпита за Ева. Притесняваше се някой да не я беше натровил. Нашев 

му разказа, че именно така се бяха запознали, но поддържаха връзка от 

чисто научно естество. „Търсим лек за лошия й късмет.“ Ревността на 

адвоката не стихна дори когато разбра, че докторът е женен, ала изпита 

известно облекчение, че имаше поне един специалист, който взимаше 

състоянието на Ева присърце. 

Разговорът им постепенно мина към отлъчването на Ева и 

незаконната петиция. 

– Ако тя можеше да идва по-често при мен, за да правим 

изследвания, навярно вече щях да зная отговора, но е почти невъзможно 

след забраната на кмета. Всички знаем, че е мекушав и че зад тази идея 

стои неговата майка – продължи да разказва Нашев. 

– Защо старата Копойска й е толкова гневна? 

– Заради една тайна, която Копойска опитва да скрие. Малцина 

знаят за истинския й произход. Тя е помакиня. По някаква причина, 

смята този факт за изключително срамен. Безшумно се отърва от доста 

хора, които смяташе за заплаха, включително от родната си майка и от 



още помаци, нейни познати. Накара ги да живеят в покрайнините, в най-

голямата дивотия, и накрая те сами си тръгнаха, като видяха, че жалбите 

им потъват безследно. Всички в Созопол я намразиха, като разбраха 

какво е сторила. Тя се паникьоса и обърна общото недоволство към Ева. 

– Какво е направила тя? 

– На практика, нищо. Не знам дали сте наясно, но Ева е била 

осиновена. Като бебе е намерена увита в найлонов плик и хвърлена в 

контейнер. Цяло чудо е, че не се е задушила. Тя обаче обожаваше 

приемните си родители и никога не потърси истинските. Когато 

семейството й се премести да живее тук заради заболяването на майка й 

(тя трябваше да ходи на йодни бани всеки ден), г-жа Копойска научи 

тази история под секрет. Родителите на Ева й разказали истината, за да 

се отнасят с нея по-добре в училище. Но Копойска раздухала сред 

учителите, че Ева била дъщеря на похотливи и развратни затворници; че 

е била дете на наркозависима проститутка, на циганка… Историите й 

ставаха все по-тривиални и абсурдни. Инцидентите с Ева само ги караха 

да изглеждат като истина – докторът се поспря и огледа. – Сигурно сте 

забелязали, че Ева отлично знае как да се наблъска между шамарите. Тя 

не разбираше злобата на г-жа Копойска. Дори обвиняваше себе си. 

Веднъж я причака да поговорят на четири очи. Докато разговаряли, Ева 

някак усетила истинския произход на Копойска и я попитала „Защо се 

опитвате да скриете, че сте помакиня?“ От тогава Ева бял ден не видя. 

Ужасена градът да не научи тайната й, Копойска организира побой над 

Ева, петицията, опита да я отрови и да я удави. Тази жена… не зная на 

какво още е способна, но е толкова плашеща, че никой не смее ръка да 

вдигне срещу нея. Самата Ева я избягва. Почти не говори за нея. 

Опитите да се отърве от Ева може да звучат като анекдоти в устите на 

хората, ала… какво ще стане,… ако един ден тя… наистина… я убие? 

Трудно е да се каже какво точно се случваше с адвоката, докато 

слушаше. Камъните по главната бяха нищо в сравнение с Марияна 



Копойска. Гневът, ревността и закона се сляха в обща маса, хомогенна и 

гладка като началото на всяко добре обмислено отмъщение. 

Веднага след като приключи с токсиколога, Исидор отиде в 

кметството. По случайност, носеше със себе си покани за приема. Даде 

една на кмета, пожела да види майка му. Връчи втора и на нея, 

обсипвайки я с ласкателства. Дечо и Марияна бяха трогнати от появата 

на адвоката, приятно учудени дори. Марияна не можеше да спре да му 

се усмихва и любува. Не й бяха правили толкова четки от назначението 

й на поста директор. Стари спомени стоплиха старческите й кълки и 

разтупаха закоравялото й сърце. Като приключи с двамата Копойски, 

Исидор напусна така внезапно, както се беше появил. 

Когато Марияна се прибра у дома същия ден да си прерови 

гардероба за събота вечер, получи обаждане. Точно както беше казала на 

сина и снаха си, а после – и на цялата махала, по телефона й се обади 

нейната майка. Тя знаеше, че е мъртва от години. Баба Копойска си 

отиде от този свят с обида и омраза към дъщеря си, която не само че се 

срамеше от нея, ами и я беше изхвърлила от живота си като чужд човек 

и я беше оставила да се мъчи над сухата земя, да се бори всеки ден за 

хляба си, въпреки преклонната си възраст. Този грях тежеше цял живот 

на врата на Марияна и сега, чувайки гласа на този призрак от миналото, 

тя си въобрази, че е станала от гроба да я преследва или по-лошо – че 

никога не беше умирала. 

Втората изненада Марияна получи минути след странното 

обаждане. В дома й дойде куриер със „специален подарък от г-н 

Николов“. Марияна отвори пакета, колкото да се разсее, а вътре, сгънати 

прилично, намери чифт шалвари. В мига, в който се свести, започна да 

бълнува за разговора с мъртвата и така и не дойде повече на себе си. 

Да се оправи с останалите инициатори, за Исидор беше също така 

лесно. Той имаше хора за всичко. Като се отърва и от четиримата, за 

пръв път изпита облекчение, а и малко удоволствие от стореното. 



Реакцията на Ева му развали доброто настроение и дори започна да му 

нагарча. 

Исидор стана от мястото си, заобиколи масата и спря до Ева. Тя на 

мига се обърна с лице към него, извивайки врата си. Той нищо не каза, 

но тя почувства дланта му да гали рамото й, после шията й, докато 

пръстите му настойчиво се впиваха в косата й, стиснаха я и той оголи 

шията й. Започна да я целува бавно от деколтето, докато стигна 

брадичката й. Ева се ядоса, задето той правеше така при всеки техен 

спор от снощи насам, ала на третата целувка тялото я предаде и 

удоволствието се разля повторно в нея, подсилвано от гнева и яда й. 

Когато той стигна до устните й, притвори очи, спомняйки си как Ева го 

беше целунала в ъгълчето на устата. Този път Ева остана с отворени очи. 

Две сълзи се стекоха неочаквано, виждайки че с нищо не можеше да 

промени нито него, нито фактът, че скоро щеше да умре. 

 

40. 

 

Откакто Ева допусна Исидор до себе си, той забравяше да диша, 

ако тя не беше край него. Все се въртеше наоколо, все си намираше 

повод да я притегли към себе си или да я сложи на коленете си; да я 

погали и да й се порадва на рядката хубост. На Ева й беше неприятно да 

се държат с нея като с малко дете и се свиваше и дърпаше, но още беше 

нова във връзките и мислеше, че това е нормално, затова никога не 

отвори дума, а търпеливо изчакваше сърцето на адвоката да укротне. 

Нейното покорство обаче правеше обраното – за него Ева изцяло му 

принадлежеше, очите му все я търсеха. Усещаше глада не в стомаха или 

устата си, а в очите и сърцето си. Колкото и да я притискаше към 

гърдите си обаче, все оставаше някаква скрита част, която 

продължаваше да му се изплъзва. 



Преди да срещне адвоката, Ева беше живяла друг живот, като 

дивачка, казваше си той, и не разбираше защо тя все още поглеждаше 

назад, след като бяха заедно. Боеше се тя да не се отегчи от него и да 

пожелае да се върне. Но Ева не гледаше назад. Мислите й бяха 

устремени само напред. За да сработи плана й, той не биваше нищо да 

узнава. Ако нейният лош късмет и неговата отмъстителна натура се 

срещнаха при сегашните обстоятелства, резултатът от това щеше да е 

болезнен за всички останали. Ева дори искаше да каже на Исидор да не 

ходи на приема, но все забравяше. Важни събития непрестанно 

променяха мястото и времето си в главата й, а тя опитваше да ги 

пренарежда отново и отново. 

В първа точка тя обезателно трябваше да присъства на 

посрещането на Евстати, чийто самолет кацаше в Бургас тази вечер. Тя 

не копнееше да види дъртия пръч отблизо, нито пък сам той заемаше 

роля в начинанието й, ала трябваше да се увери, че Мима беше 

невредима. И ако обстоятелствата налагаха, щеше да се възползва от 

стария Райнов, за да заплаши Синчето, също както той стори с нея. 

Ева издебна Исидор да му изръси къде отива точно преди той да 

тръгне, за да не я спре, но той все пак съумя да си намери ключовете и 

да предложи да я закара само за да е сигурен, че той ще я върне. Тя 

отказа, обеща да не се бави и ето, че се случи онова, от което той най-

много се опасяваше – остана сам. 

Не можеше да отрече, че не е забелязала как сухото му лице 

изведнъж пребледня при нейния отказ, ала Ева отдавна се беше наситила 

на времето им заедно, макар за него да беше едва миг. В нейния свят, 

изолиран от този на останалите и най-вече от страданието, докосването 

можеше да се сравни с болка, рядко с удоволствие. Така че, в известен 

смисъл, Ева се нуждаеше да остане насаме със себе си. 

Дори това да значеше да споделя самотата си със Синчето. 



Двамата чакаха на аерогарата в скромна компания на десетина 

града. Ана не беше успяла да се приготви навреме, за да се присъедини, 

а Лиляна никаква не се виждаше. Теодор и без друго й обръщаше все по-

малко внимание, така че дори не усети липсата й. Не спираше да се 

подсмихва, за да дразни Ева. Отлично знаеше какво искаше да го пита и 

я следеше с периферното си зрение. Беше минал вече час от кацането на 

самолета, когато мениджър Митев се обади на Синчето да го пита къде 

се бави, че журналистите посрещнали баща му преди него. 

Теодор се изправи и заогледа, ала аерогарата беше привидно 

спокойна. Митев продължи да разказва и по думите му с Ева разбраха, 

че Евстати бе взел по-ранен полет и беше отпътувал за хотела с 

непозната кола. Помощникът на убиеца, който също беше наблизо и 

подслушваше, махна в този момент ръката си от бутона. Напразно се бе 

трепал и нервничил. Все се чудеше дали не бе твърде близо до колата на 

Теодор, ала щом чу, че Евстати бе в хотела, побърза да се обади и сам си 

хвана такси. 

Журналистите бяха със стария Райнов и за Ева най-накрая се беше 

отворила възможност да се върне в подземието, където убиецът и 

помощниците му криеха припасите си. Халосните бяха с нея през цялото 

време и й се струваха все по-тежки. Боеше се да не би Евстати да 

прекрати с интервюто си по-рано или направо да го отложи, ползвайки 

като извинения късния час, дългия път или направо целия си престой зад 

решетките. 

Когато Ева най-накрая се върна в хотела, удари го на бяг, мерна 

тълпата от прегладнели журналисти, начело с Калина Аврамова, ала 

забрави да провери най-важното – дали Бърдаров беше сред тях. 

Истинското му име беше Христо Шолков. Отдавна го беше 

погребал заедно с майка си – последната, която знаеше за самоличността 

му. Преди и след нея отношенията му с жените винаги бяха излишно 

усложнени. Той беше се пробвал в няколко връзки, ала момичетата все 



излизаха твърде любопитни, а той – твърде мълчалив. Това не му 

пречеше да усеща жените отдалеч. Дори да не носеха парфюм, те бяха 

способни да променят самата атмосфера на въздуха, единствено с 

присъствието си. 

Подобно чувство споходи Христо, когато слезе да вземе 

останалите експлозиви, за да ги даде на хората си и те да ги закачат за 

колите на Синчето. Първоначално той не обърна внимание на това свое 

подозрение – все пак, трите подземни етажа бяха пълни с камериерки – 

можеше да е всяка от тях. По-късно обаче той усети абсолютно същото 

ухание у Ева, която случайно се размина с него и така не само прехвърли 

подозренията си върху нея, но и започна да я следи. 

Ева се промъкна през фоайето, далеч от погледа на Хамавата 

Женя, и се спусна по широкото стълбище. Надолу светлината ставаше 

все по-оскъдна и започваше да понамирисва на застояла вода и 

напластен в ъглите прах, за който никого не го беше грижа. Тук, в 

тайния и забулен от клиентите свят, лежаха основите на хотела – 

персоналът и самите колони – едните и другите – грозни, забравени – на 

практика, невидими. Това беше истинският облик на “Sophia Queen 

Palace”. Ева лесно преминаваше границата между видимото и 

невидимото, ала се чувстваше еднакво неприятно и на двете места. 

Щом стигна стаята, побутна старата врата и с бавна, сигурна 

стъпка тръгна покрай тръбите, когато изведнъж чу хлопване след себе си 

и замръзна на място. 

Преглътна, но отказа да се издаде. 

Напрегна слуха си до краен предел, та чак чуваше бушуващата в 

ушите й кръв като разбиващи се в скалите вълни. Можеше и да е 

течението, ала Ева вече беше уловила чуждото присъствие, което, също 

като нея, не се решаваше да направи първата крачка. Спрямо вратата, 

Ева се намираше в сляпа точка и едно излишно движение щеше да я 



издаде, затова изчакваше момент, в който гостът й да тръгне, за да 

заобиколи цистерната с вода и да избяга навън. 

– Какво имаме тук? – прошепна нервно Шолков, проверявайки 

пистолета си. Изкара и вкара пълнителя си, а после веднага се прицели в 

главата на Ева, докато тя още се обръщаше. – Нима това не е „момичето 

за всичко“, Харизанова? 

„Не е местен“ – отбеляза мислено Ева, за пръв път обидена, че не 

са я нарекли „богинята на хаоса“. „Момичето за всичко“ не звучеше по-

различно от „изтривалка“. 

– Трябва да си много глупава, за да се върнеш сама – подхвърли 

убиецът, тайно опасявайки се, че тя всъщност водеше някого. 

– Аз не съм сама. 

Ръката му трепна. 

– Винаги нося достойнството си с мен – продължи тя сериозно, все 

едно говореше за тежковъоръжен военен. 

Христо не можеше да повярва на ушите си. Помисли, че се шегува, 

после сам се засмя и за секунда я изгуби от прицел. 

– Дано твоето достойнство върви с бронежилетка. Жива от тук 

няма да излезеш. 

– Достойнството е по-леко от бронежилетка и по-тежко от олово. 

Него куршум не го лови. 

– Не е нужно да се правиш на силна пред мен. Помоли ме за 

живота си като другите преди теб. Какво? Не искаш? Нима ще умреш 

просто така? 

– Няма да ми е за пръв път – просъска Ева, спускайки брадичката 

си ниско долу и гледайки палача си под вежди. Онзи се изсмя още 

веднъж на необичайното й чувство за хумор и стреля. Куршумът се 

вряза в мастиления мрак и проблесна миг преди да потъне в гърдите на 

Ева. Ударът я разтърси, гръбнакът й изпружинира. Последва втори удар 

– неизмазаният под я пое на грубите си, студени ръце. Кръвта обагри 



влажния цимент и наоколо стана неприятно и задушливо. Христо огледа 

Ева за пулс, без да я приближава. Очите й зееха отворени, взрени в 

другия свят. Той не се застоя повече. Скри пистолета и нарами сака с 

останалите експлозиви, след което излезе, залоствайки вратата в тясната, 

раздута каса. 

 

41. 

 

От момента, в който научи истината за смъртта на Тереза и за 

общата си съдба с нейния убиец, Исидор с мъка слагаше глава на 

възглавницата. Там, скрити удобно под кревата, вече го чакаха кошмари 

с наточените си, остри зъби и лепкави тела на влечуги. Оставяха го да се 

унесе, а после лягаха върху него и го задушаваха с общата си тежест. 

Исидор се въртеше и стенеше, събуждаше се като от ритник и веднага 

започваше да търси Ева. Нейното присъствие притъпяваше чувството за 

вина, което вътрешно продължаваше да го яде. Кошмарите се топяха с 

мрака така бързо, както бяха дошли, ако тя го погалеше. Дори само 

погледът й беше достатъчен да се отърси. Но сега нея я нямаше. 

Минаваше полунощ, а Исидор продължаваше да я чака, борейки се с 

умората и съня. Ева му беше казала да не шофира. През деня беше дал 

осем интервюта и беше спорил със дузина души в общината, кой знае 

вече по какви причини. Беше изцеден физически и емоционално, ала не 

припарваше до леглото, ужасен от онова, което не можеше да победи 

със знанията си на юрист или волята си на адвокат. Като всеки беглец, 

странящ от неизбежното, той беше опънал крака на дивана и 

наблюдаваше входната врата съсредоточено, призовавайки Ева с 

вътрешния си глас. 

Търпението му се изчерпа, когато изведнъж се сепна от обзелия го 

унес и той й се обади. Телефонът звъня дълго, почти минута. Накрая Ева 

вдигна с пресипнал, немощен глас. 



– Извинявай… Нещата тук… малко се объркаха. Ще се видим на 

работа, става ли? 

– Да, добре. Щом се налага… 

Исидор изчака дали тя щеше да му каже още нещо, но връзката 

прекъсна и той остана със странно, тревожно чувство, бучещо го в 

кръста и врата. Успокои се донякъде, задето беше чул гласа й, и реши да 

се възползва от временното си надмощие над кошмарите да поспи 

няколко часа. 

В момента, в който изгаси светлините обаче, случаите от миналото 

и хората от черния списък започнаха да изплуват един подир друг. 

Стефан Ефимов приседна в единия край на леглото му. Исидор се 

надигна. Позна го по миризмата на тамян. Пресегна се веднага и включи 

нощната лампа – Стефан изчезна, но остана присъствието му. 

Очите на Исидор го затърсиха из стаята, из скришните ъгли и 

пролуки. Сърцето му още блъскаше бясно и разтревожено, ала сънят 

слепяше клепачите му и не го оставяше намира. Загаси осветлението и 

още преди да дръпне ръката си, Антон Сафаров се надвеси над него. 

Светлината в коридора ясно очертаваше силуета му и чорлавата му 

глава, но лицето му оставаше в сянка. Той отвори уста и от там излезе 

гласът на самия Исидор, неговата хладна непроницаемост, насочена към 

самия него. 

– Не се прави, че не забелязваш и не разбираш. Незнанието на 

закона не е извинение – толкова пъти си го казвал. Не отвръщай очи от 

очевидните неща. На друг край ли се надяваш? Ти се превърна в онова, 

което най-силно презираше. Тереза беше курва на мутри, а ти стана 

курва на техните интереси. От благородство и доброта позволи за носа 

да те води човек, който е един от тях; който си прави чистка, за да 

остане единствената едра риба в морето. А ти – неговата пионка с 

идеалистично изкривени очи, която нищо не иска и не очаква. Късаш 

месо от себе си да нахраниш деца, които не са твои; късаш от разсъдъка 



си и сега, какво? Чуваш ли ни вече? Ти си един от нас. Не, не. Стой! 

Къде отиваш? Ще те последваме навсякъде. Нали, момчета? 

Исидор се спря на вратата и погледна зад гърба си. До прозорците 

бяха застанали Милен Събев, Горан Калашов и Янко Иванов, също с 

гръб към слабия светлик и също с тъмна сянка, спусната пред лицата им. 

Тихият глас беше общ, като тътен. Исидор потрепери и включи 

осветлението, прогонвайки ги от погледа си. 

Нощта се точеше едва-едва. Звездите бяха забити дълбоко в 

небесната шир, като пирони, които не пускаха тъмното платно да се 

свлече и да отстъпи място на зорницата. Това дразнеше Исидор дори 

повече, но той нервно крачеше из двора с чаша в ръка и с поглед, забит 

нагоре, продължаваше да зове Ева. 

Някъде из Созопол дискотеките глъхнеха и затваряха врати, а 

другаде – тепърва надуваха музиката. В пералнята (най-голямата от 

трите в града) започваше извънредно дълъг работен ден. Хотелът на 

Райнови им беше платил още предния месец, за да подготвят покривките 

и платнените салфетки за приема. Доставките закъсняха, така че 

перачките трябваше да станат по тъмно, за да смогнат с графика. 

Търговете за антиките щяха да започнат по обяд и да продължат до 

вечерта. Време нямаше. 

Хитроумните камериерки обаче бяха решили да се възползват от 

суматохата и вместо да изчакат, пратиха и мръсното бельо заедно с 

новите покривки. Все им се струваше, че от пералнята не вършат 

достатъчно работа, докато перачките взимаха колежките си от хотела на 

подбив при всеки удобен случай. Трудно се разговаряше от жегата на 

машините за сгъване и гладене, но обожаваха да гадаят по мръсните 

чаршафи и да си съчиняват цели истории. За някои тук не беше просто 

прищявка, а задължение. Работният дух трябваше някак да се поддържа. 

– Вижте! Вижте! Кръвчица! – подвикна една, когато отвориха 

количката с мръсно бельо, която първа пристигна с камиона. 



– Ау! На още една девственица са й отворили мидата. 

– Ух, и ти! Някои го правят безплатно. 

– Пак ще остане петно. 

Свикнали да виждат какви ли не извращения, перачките изгубиха 

интерес към тази версия и сръчно започнаха да вадят и прехвърлят 

спалното бельо в пералните. Една от тях дръпна друг чаршаф и го 

посочи на останалите. 

– По този кръвта е повече – рече тя неуверено. 

– Две девственици – подметна друга и дръпна един плик, също 

оплискан в кръв. 

Жените се спогледаха едновременно. Ръцете им продължаваха да 

теглят мръсното бельо, а очите им ровеха надълбоко. Кръвта ставаше 

все повече и повече, цяла локва, докато не откриха тялото, проснато най-

отдолу. Изгубили самообладание, жените вдигнаха ръце, разпищяха се и 

се разтичаха, оставяйки коша с прането и пералните така, както си бяха. 

В помещението стана пусто, но пискливите гласове на жените 

успяха да събудят Ева. Тя се понадигна, опря се на ръба на коша и 

огледа пералното помещение. Виеше й се свят от кръвозагубата. 

Продължаваше да притиска раната си, въпреки че я изгаряше. Болката бе 

стигнала до костите й и тя се тресеше като болнава. С голямо усилие 

прехвърли немощните си крака ю, приведе се на две от нова болка и се 

затича към изхода. 

Поликлиниката беше наблизо. 

Ева сигурно нямаше да оцелее. Куршумът беше истински, но тя 

това бе очаквала. Тайната за нейното оцеляване не беше късметът, нито 

случайността. Не я прострелваха за пръв път и тя не се боеше. Напротив. 

Тя дори знаеше точно в кой момент да се извърне, така че куршумът да 

не попадне в сърцето й, а привидно да я убие. Той се намираше по-

нагоре, в рамото й, ала тъй като понятие си нямаше от анатомия, 

можеше да е засегнал нещо важно, защото кървенето не секваше. 



Когато Христо я улучи, Ева остана да лежи неподвижно, за да 

събере сили и кислородът да й стигне. Сега се замайваше на всяка 

крачка. Беше изразходвала твърде много енергия, за да долази от 

подземието в края на коридора, откъдето качваха мръсното бельо. Беше 

кървяла в чаршафите и беше изгубила съзнание, ала суматохата я върна 

към живота и тя се завлачи в сутрешната дрезгавина към изначалната си 

цел – д-р Нашев. 

През останалото време на годината той дори си позволяваше да 

закъснее за работа и никой никога не разбираше, защото никой никога 

не отчиташе присъствието му (освен при натравяне, а това се случваше 

рядко дори лятно време). Сега обаче Нашев пристигна преди жена му да 

се надигне и да го подхване с къщните проблеми от сутринта.  

Ева не искаше да плаши доктора, а и трябваше някак да го 

предупреди, за да извърши обичайната си церемония по криене на остри 

и опасни предмети. Тъй като й се налагаше да идва полужива, без никой 

да я забележи, тя почукваше три пъти на едно прозорче в другия край на 

кабинета. То гледаше към новото крило, където лежаха пациентите с 

онкологични заболявания или възстановяващи се след операция. В тази 

тясна пътечка между сградите Ева беше добре скрита от сестрите и 

другите доктори, които минаваха по алеята. 

Нашев дойде към шест сутринта. Още не беше оставил чантата си, 

когато чу сигнала и цял настръхна. Прозорецът се отваряше само от 

вътрешната страна, така че той предпазливо до него. Огледа се за 

последно за някой опасен предмет, а после провери в какво състояние 

беше Ева и дали можеше да я излекува направо там, без да се налага да 

влиза. Тя не успя дори да продума. 

– Ева? Цялата гориш! Кога се появиха първите симп… Това… 

простреляха ли те? В гърдите? Не се беше случвало от… Влизай, 

влизай! 



Ева не можа да се помръдне и Нашев я повдигна с изнежените си 

ръце, за да я вкара през прозорчето. По стената пръсна кръв, но той не 

обърна внимание. Качи Ева на масата и я сложи да легне. Огледа я и 

започна да разкопчава ризата й, за да види по-добре. 

– Раната е без изход. Куршумът… Колко много кръв! 

– Докторе,… не припадай!... – Ева го стисна за ръката и изви глава 

назад заради новия спазъм. 

– Изчакала си твърде дълго. Трябвало е веднага да се обадиш на 

Бърза помощ. 

– Той… не бива… да… разбира… 

– Кой? Криеш се от някого? От стрелеца ли? 

Ева кимна и пак изви глава. Нашев дръпна със свободната си ръка 

подвижната масичка и затърси инструменти и марли. Обработи раната 

внимателно, а когато тръгна да затваря, Ева вече беше престанала да 

охка и лежеше неподвижно. 

– Хей! – той я побутна. Тя беше толкова бледа и измъчена, че по 

нищо не се различаваше от труп. – Ей! Ей! Отвори очи! Трябва да си 

будна. Може да имаш сътресение. Ще те пратя на… Или по-добре – не. 

Сам ще те прегледам. Трябва да останеш няколко дни тук за 

кръвопреливане и почивка. 

– Колко… е часът?... 

– Осем… почти. Защо? Гониш влак? – Нашев се захили, докато 

приготвяше нова инжекция и търсеше здраво място по Ева, където да я 

бие. 

– Добре… Имаш 14 часа… да ме вдигнеш на крака… 

– Ти, сериозно? Можеш да умреш, ако не си тук! Няма да те пусна. 

Каквото и да имаш да правиш, надали е по-важно от живота ти! 

– След тази нощ… жива ли съм или не… ще е без значение… 

 

 



42. 

 

8:01 

Адвокатът пристигна в хотела и веднага разбра, че Ева не беше 

там. 

8:02 

Възпоминанията от предната нощ започнаха да го измъчват 

повторно, а той – да се задъхва. 

8:05 

Адвокатът излезе да обиколи хотела да не би случайно Ева да е 

дошла в тези 4 минути. 

8:22 

Исидор се върна обратно в кабинета, за да провери дали Ева не го 

чакаше там. 

8:23 

Той й звънна по телефона. 

 

За съжаление, Ева не го чу. Лежеше полугола, покрита с одеяло, и 

почиваше, а и Нашев се беше запилял да търси нещо в съседното 

отделение. Треската на Ева се влошаваше и той се опасяваше да не се 

окаже инфекция. След като тя не му вдигна, Исидор прати есемес. 

Получи го Теодор. 

И го изтри. 

На мястото на това съобщение той прати други две – едно от 

името на Ева и друго – от името на Исидор. Друг път той също беше 

манипулирал кореспонденцията им, на шега, да се посмее. Сега беше 

друго.  

Когато по-късно Ева провери телефона си, реши да не се обажда 

на Исидор, за да не познае по гласа й, че нещо не беше наред. Затова 



отвърна на есемеса му, предупреди го да не идва. Ала Теодор се 

погрижи той да не го получи. 

Дори предупреждението на Ева да беше стигнало до него, навярно 

нямаше да го види, защото десетина минути по-късно на вратата на 

Исидор почука самият Евстати. Беше станал рано, за да избегне набезите 

на журналистите и да размени дума-две с любимеца си преди началото 

на търговете. Вълнението от освобождението му се смесваше с това на 

комарджийската му треска. За търговете бяха дошли два пъти повече 

хора от очакваното и портиерите от ранни зори се бореха за нови 

паркоместа. Дори временно повиши няколко души от охраната, че да им 

помагат. 

Исидор се засуети наоколо. Дръпна някакъв стол, но Евстати се 

просна на дивана и погледна към прозорците да се наслади на 

слънчевото утро. Миризмата на офис и току-що принтирана хартия му 

липсваше повече, отколкото чуждата кръв, засъхнала по кокалчетата на 

юмруците му. Славните дни на мафиотът бяха втвърдили и заякнали 

сърцето му и той с лекота можеше да захвърли всеки, застрашил титлата 

му. Когато стана бизнесмен, той поприкри с помощта на Исидор тая 

своя бруталност, затова пък се чувстваше свободен да разговаря с него 

всякак. 

– Ех, Исидоре, дълъг ми се видя затвора. Зад решетките всичко 

изглежда по-хубаво. Дори слънцето пече по-ярко над чуждия покрив, а 

над затвора все гасне и бърза да се претърколи от другата страна, че да 

не гледа грешни, мръсни хора като нас. А тука… тук то никога не 

залязва. Чувствам го дори нощем. Топлината му тлее от самата земя и 

мога да се просна направо долу и да я обгърна, ала вече не съм дете, 

само желанията ми са детински. 

Исидор слушаше разсеяно изповедта на шефа си и премисляше 

нещо. Евстати му хвърли поглед и мина по същество. 



– Стана ли така, както исках?... – Райнов разшава пръсти по 

лъскавия си панталон. Още не можеше да привикне към костюма си. – 

Не че не зная, имам очи и уши навсякъде, но искам да чуя нещо и от теб. 

– Това сам ще прецените – отвърна след малко Исидор и също 

погледна към прозореца, но на него навън му се стори мрачно и грозно. 

– Знаеш, че на Теодор мисля само доброто и затова му пуснах тази 

муха. Направихме с теб фалшиво завещание и го заключихме там, 

където ръката на жена ми бърка най-дълбоко. Ето, че две от най-

големите ми опасения се сбъднаха. И двамата вършат точно онова, което 

изрично им бях забранил. Не ме слушат, проклетниците, но са мое 

семейство. С този договор исках да се посъвземат, да им дойде акъла, да 

се хванат на работа. Изглежда съм ги надценил. Вместо да направя от 

тях хора, те започнаха да смучат още по-силно от мен – като одимени 

пчели, лапащи мед за последно, преди кошерът им да пламне. Казаха ми, 

че Ана изхарчила половината от онова, което пестях за 10 години 

напред. А синът ми… за какъв дявол купил козле и го пратил на майната 

му? И жени, цяло стадо, все около него се въртят. Но една от тях… 

мисля, че ще ми стане снаха. 

Ток мина през петите на Исидор и се вряза в главата му. Той едва 

се сдържа, впивайки пръсти в подлакътнците. Извърна се към Евстати. 

Той още гледаше нататък и не забеляза как лицето на адвоката се измени 

– първо се напълни с кръв, а после стана бледо и изпито, хладно и 

непроницаемо. И двамата знаеха за кого иде реч. 

– Ева Харизанова – потвърди старият Райнов, но Исидор вече не 

реагираше. Заби поглед встрани и не отвърна. – Чух, че прекарват доста 

време заедно. Двамата с теб не успяхме да го вкараме в правия път, но 

виж, момиче… За това не се бях сетил. Той винаги се е отнасял към 

жените с особено пренебрежение, особено към майка си. Заради 

пиянството й. Ама зная, че се тревожи за нея. Крие й бутилките, изсипва 



тайно съдържанието им или ги разрежда. А на нея отвътре алкохолът я 

гори и смята, че не пие достатъчно, защото не я хваща вече. 

Старият млъкна и Исидор изпитателно го изгледа. Като се увери, 

че доносниците не му бяха съобщили, че Ева живее при него, поотпусна 

се. Някъде тогава получи съобщението на Теодор с номера на Ева. Тя го 

молеше да я чака направо на приема. Това първо го разгневи, после го 

успокои и той се нахвърли върху работата си, за да му мине по-бързо 

времето. 

Търговете приключиха с умопомрачителни печалби. Синчето беше 

на седмото небе. Гостите бяха поддръжници на всеки от братята и се 

презираха един-друг, така че нямаше опасност някой да се изпусне, дори 

от надменност. В хотела сякаш се бяха настанили три големи, 

враждуващи фамилии. Останалите гости ги избягваха и минаваха покрай 

стените. От трите зали на партера се чуваха викове и възклицания, 

докато сервитьорите неуморно търчаха с нови и нови подноси алкохол 

да упоят възторга и гнева им. В една от залите дори имаше сбиване. 

Извлачиха силом виновниците и чукчето отново заигра. Никой, освен 

Теодор, не знаеше, че предметите бяха фалшификати – даже хората, 

които се грижеха за търговете. Те мислеха, че братята не се понасят до 

толкова, че не желаят да са в едно помещение. Накрая обаче истинският 

печеливш си остана Синчето. Горе-долу по същото време забеляза 

лошото настроение на Лиляна, която се мъкнеше подире му като 

безмълвна сянка, но сметна, че е нещо незадоволена (както смяташе за 

всички жени в лошо настроение). Тя дума не му продума през целия ден. 

Изпълняваше безропотно нарежданията му, а случеше ли се да го 

погледне, градоносни облаци премрежваха мътните й очи и тежките й 

мигли се спускаха наполовина. Теодор мислено отбеляза да я ощастливи 

възможно най-скоро. 

Стана време да забере Ева за приема в чест на руските гости. Тя 

дълго отказваше да отговори на повикванията му, но той беше твърде 



развеселен, за да престане първите 16 пъти, та накрая се уговориха да 

мине през болницата и да й вземе роклята по пътя. Като чу, че ще 

тръгва, Нашев наново започна да предупреждава Ева да не се натоварва 

и да остане при него. Като срещна непреклонността й, той обърна 

плочата – направи й нова, здрава превръзка, би й обезболяващо и й даде 

инжекция адреналин за „когато удари точният час“. Ева му беше казала, 

че е възможно сериозно да се напрегне, а адреналинът щеше да й е от 

полза. 

Когато Теодор се появи в смокинг, напудрен и парфюмиран като 

френски пудел, Ева пак започна да се облива в пот. Дори Лиляна 

позабрави сръднята си и тревожно се загледа в болнавия й вид. Помогна 

й с грима – да поприкрият бледността и потта по челото и врата й. 

Роклята беше дълга, черна, с ръкави, дантелени и прозиращи на места. 

Сложиха парче плат над марлята. Теодор не се заинтересува повече от 

състоянието й, а я грабна без време и я отведе в хотела. 

Щом лимузината напусна болницата, тъмни облаци се понесоха с 

вятъра от запад. Небето започна да се криви, атмосферата стана тежка и 

непоносима, въздухът намаля, стана влажно и студено. Мрачните 

контури в далечината се раздвижиха и надигнаха, сляха се и захлупиха 

Созопол, пращайки го в друг свят, магичен и мистериозен. 

Отнякъде пропищя гръм, а след него се спусна силно течение. 

Плъзна се по покривите, разлюля табелите, мина по пътя и се вряза през 

металната ограда на комплекса, бързайки да не закъснее за приема. 

Където и да се появеше той, Ева вече знаеше от опит – някой щеше да 

умре. 

 

43. 

 

От партера, през стълбището до третия етаж, чак до самата зала се 

точеха стотици метри коледни лампички. Ева ги беше задигнала от 



кметството, което ги ползваше около Нова година да краси главната 

улица и по-големите сгради. Дечо Копойски не ги разпозна, въпреки че 

сега трябваше да е в Бургас и да държи ръката на майка си. Вместо това, 

той реши да се възползва от поканата на Исидор, за да види останало ли 

беше някое апетитно парче покрай Синчето, че да му заеме едно за 

вечерта, докато жена му гледаше децата. 

За размътените от алкохола умове на гостите, лампичките бяха 

като писта за кацане, а катеренето по стълбите – цяло приключение. 

Самата зала за приема беше скромно украсена, без столове и почти без 

маси – само два бара и много сервитьори, които да поднасят питиета и 

ордьоври, докато дойдеше време за вечерята. Всички бяха изморени от 

дългото седене, но всеки искаше да се види с Евстати, да поговори с 

него. Сред гостите имаше много негови познати от времето, когато бе 

търгувал с Русия. Той говореше езика перфектно. Гимназията бе следвал 

в Санкт Петербург и беше пътешествал доста из страната, така че 

руснаците гледаха на него като на свой. 

Сред тая безбрежна тълпа от познати и непознати се мъдреше 

адвокатът. Вече два часа той непрестанно следеше ту часовника си, ту 

потокът, нахлуващ през входната врата. Стоеше встрани, подпрял се на 

стената, и едва обръщаше внимание на хората, които смееха да го 

заговорят. Теодор знаеше, че той бе там и че чакаше Ева и без повече 

излишни приказки, той я поведе напред. На влизане Ева не забеляза 

Исидор, но той веднага я позна. Дръпна се от стената и се понадигна на 

пръсти, за да го забележи. Дори зина да я извика, ала думите останаха в 

гърлото му и той почувства, че се задушава, когато погледът й мина 

покрай него и тя продължи да следва Синчето, който силно я беше 

притиснал към себе си. 

Може би Ева щеше да го види, ако вниманието й не бе заето с 

друго – тя поглеждаше към оставените на масите чаши. Наклонът на 

алкохола в тях бе едва видим, но тя веднага разбра, че залата бе 



започнала да се откъсва от останалата част на хотела заради тежестта на 

хората. Това я напрегна и тя изправи гръб, взирайки се в прозорците. 

Беше започнало да ръми, но никой не обръщаше внимание. 

Шумотевицата пречеше на гостите да чуят дори собствените си думи. 

Нож прониза Исидор в гърба и кръв се наля в очите му, когато 

Теодор помъкна Ева към майка си и баща си да я представи. Тя 

неохотно, но любезно ги поздрави и се дръпна леко встрани, когато 

Синчето пак я подхвана и придърпа. На няколко пъти адвокатът аха-аха 

да се спусне да я сграбчи и изтръгне от лапите на това порочно, гнусно 

семейство, но всеки път ръцете му изстиваха. Той чувстваше крехката й 

китка между юмруците си, виждаше удивлението й, ала глупавото 

благоприличие го възпираше. Съвсем наскоро бе научил за слабостта си 

към нея и не желаеше враговете му да узнават същото. 

Той й се позвъни. 

Исидор зачака, сигналът се повтори, ала Ева не помръдна. Теодор, 

от друга страна, бръкна в сакото си и злорадо се усмихна. Той отговори, 

оглеждайки се. Като забеляза адвоката, спря се и повтори „Ало“. 

Втори нож прободе Исидор, малко по-надолу, в корема. Той 

започна тревожно да мести погледа си ту върху Теодор, ту върху Ева и 

преди да се усети, обърна гръб на двамата и изчезна в тъмния коридор. 

Оттатък се чу писък на жена и Ева инстинктивно се извърна. Забеляза 

злорадството на Синчето и гърба на Исидор. Отскубна се за миг и преди 

някой да я спре, тръгна след адвоката. Тя беше сигурна, че му е казала да 

не идва, и се притесни той да не пострада. 

Здравият разсъдък напусна Исидор преди Ева да го открие. Той и 

преди все клонеше в тази посока, особено след появата на кошмарите, 

но сега… виждайки любимото момиче в ръцете на друг, а и думите на 

Евстати по-рано днес, заедно с неговите съмнения и това обаждане… 

Оказаха се твърде много за разклатената психика на адвоката. Всичко 

изведнъж изгуби смисъл и стойност. Работата му, животът му – отдавна 



никое от тях не му носеше удоволствие. Работеше и живееше, защото 

така трябваше. А сега обичаше, защото искаше. За пръв път се увличаше 

толкова по нещо несигурно и без ясно бъдеще, а след като чувстваше, че 

ще го изгуби, искаше да разруши останалото. 

Исидор сам не разбра как и кога се озова в залата, приготвена за 

вечеря, но се опомни едва когато изпочупи два стола и дръпна всички 

покривки с посудата и приборите върху тях. Няколко души от кетъринга 

се навъртаха наблизо, ала като видяха беснеещият адвокат, престориха 

се на разсеяни и отидоха да помагат на колегите си в голямата зала. 

Ева също забави крачка. Застана встрани, зад вратите, и зачака 

гневът на Исидор да стихне. Ледената стена най-сетне се беше 

пропукала и от цепнатината изтичаше черна, воняща маса, трупана 

дълго и с усилие. Всеки човек има точка на пречупване, а Исидор най-

накрая бе стигнал своята. Задачата на Ева вече беше изпълнена, 

договорът – развален, и тя усети странно облекчение да разхлабва 

натиска върху шията и китките й. Тя дълго бе мислила за деня, в който 

ще признае на Исидор истинската причина за своето назначение. Думите 

винаги бяха различни, нейните представи как ще реагира… Ала сега, 

когато се намираше само на крачка от този миг, я изпълни непонятно 

чувство на несигурност, като че той щеше да я удуши с голи ръце. 

Исидор се извърна рязко, усетил присъствието на Ева. Той седеше 

върху един стол, заровил лице в пулсиращите си от болка длани. Очите 

му светнаха гневно между разперените пръсти, ала щом различи Ева, те 

се премрежиха и потъмняха от срам и възбуда. Исидор заприлича на 

дете, хванато в крачка – нямаше нужда нито от обяснения, нито от 

оправдания. 

Ева пристъпи и затвори вратите след себе си. Очите й гледаха пода 

и не смееха да срещнат неговите. Тя не се приближи повече и не пусна 

дръжките, а увисна на тях и изви шия настрана, оголвайки девическата 



си кожа пред него. Исидор потръпна и почувства жестока жажда да го 

измъчва 

– Неведнъж ме попита… – трепна гласът й в тишината – за какво 

ме е наел Теодор. 

Исидор облиза устни едва и отново се взря в отнесения й поглед. 

Тя почувства, че тази история нямаше да му хареса. 

– Нае ме да те подлудя. 

Ева се извърна. Твърдост се четеше по лицето й, а тялото й 

излъчваше известна дистанцираност и отчужденост. Гърдите на Исидор 

се изпълниха със зловещ смях. Нейното признание се оказа едно от 

многото подозрения, ала от нелепите, мислеше си той. 

– Да ме подлудиш? – повтори развеселено, но някак огорчено 

адвокатът, и се понадигна, подпирайки се на коленете си. – Нима това не 

го умее всяка жена? 

– Това е единственото, което мога – отвърна тя през зъби. 

– Защото си богинята на хаоса? – посочи я подигравателно 

адвокатът и дори направи половинчат поклон, уж че й оказваше чест. 

– Да – тя продължи да говори все така твърдо, през зъби, 

сдържайки отвращението си. – Аз съм богинята на хаоса. И тъй като 

виждам, че работата ми вече е свършена, няма смисъл повече да се 

преструвам пред теб. 

Ева искаше това да са финалните й думи, след което да се оттегли 

с достойнство. Главата на Исидор обаче падна като отсечена между 

присвитите му навътре рамене. Последният нож потъна най-дълбоко и 

той не можеше повече да крие болката си. Ева се спря. Искаше да 

обърне очи в другата посока, ала съжалението я изпълваше и тя искаше 

да се спусне към него и да го утеши, ала не можеше да се пребори с 

другото си „аз“, което се боеше от него и отмъщението му. Познаваше го 

твърде добре. Хората с право го избягваха, ала тя едва удържаше 



поривът на сърцето си, защото тайно го обичаше точно такъв, какъвто 

беше – прогнил, прояден и безнадеждно пропаднал. 

– Защо го направи? – прегракнал прошепна той. Ева се позачуди 

дали това беше неговият глас, но отсече бързо „За пари“. Исидор 

помълча още и после пак зашепна. – Колко? 

– 300 хиляди. 

Отсечената глава се помръдна надясно, после тялото едва-едва я 

последва и адвокатът се надигна, като че на конци. Прекоси залата, без 

да се блъсне в нищо, макар единствената светлината тук да идваше от 

уличните лампи по близката алея. Зад една от провесените картини 

имаше сейф, свързан с третия етаж на офиса от другата страна. Тази 

„задна вратичка“ служеше в случай на спешност парите да бъдат 

изкарани набързо. Липсваше в плановете на архитекта (също както 

терасата на голямата зала) и за него знаеха единствено Исидор и 

Евстати. Адвокатът се пресегна, преброи няколко пачки, подреди ги на 

масичката за шампанско, затвори сейфа и взе парите. Щом приближи 

Ева, хвърли пачките в краката й. Нито един от двамата не погледна към 

парите. Ева дишаше тежко заради треската, ала Исидор не виждаше 

пребледнялото й лице. В сумрака тя му изглеждаше като разгневено 

животно. Предизвикваше я да покаже истинското си лице. Искаше тя да 

го захвърли, за да може да стори същото той, ала тя продължаваше да 

мълчи и това го влудяваше все повече и повече. 

– Сега си моя – рече неочаквано той и се нахвърли върху нея. 

Ева успя да се измести встрани, но Исидор я притисна с тяло в 

стената и започна да я души. Ръцете на Ева, изначално протегнати към 

дръжките, сега се обвиха около дланите на адвоката, за да се освободи 

по-скоро от стисналите я клещи. Тя обели очи и опита да си поеме дъх, 

ала от треската бе замаяна и тя се чувстваше слаба и немощна. Скоро се 

остави на Исидор, ала на него това не му хареса и той също я пусна, за 

да го погледне. 



– Ах, ти, малка курво! – кресна й той в ухото и сграбчи челюстта 

й. Захапа я отстрани, а ръцете й опитаха да го оттласнат. Той блъсна 

главата й назад и счупи шнолата в косата й. Ева простена, защото беше 

ударила рамото си. – Как можа да ме измамиш така? Продажна кучко! 

Ти си същата като нея! Как можа? Как смееш да ми го причиниш? За коя 

се мислиш? Как смееш… 

Гласът на Исидор не издържа срещу сълзите на Ева. Той млъкна и 

я пусна, ужасен, че я е разплакал. Ева не можеше да го гледа такъв, 

толкова обиден, наранен и уязвим. Тя бе свикнала той да е силен и 

непоклатим, пресметлив и интелигентен, ала мисълта, че той вижда в 

нея мъртвата си жена, дори по-лошо, първото си голямо разочарование 

от първата си голяма любов, тя не можа да се сдържи. Беше носила лош 

късмет на много хора, които не значеха нищо за нея. Ала не беше 

предполагала, че ще стане причина за неговото нещастие. 

Исидор се изпълни с още повече гняв, който бързо се превърна в 

страх, после в огорчение, а накрая отново в гняв. Той я беше чувал не 

веднъж да плаче в стаята си и това го изпълваше с безсилие. Тих бяс 

надигаше глава всеки път, щом това се случеше. Вътрешностите му се 

преобръщаха, ако проплачеше, а видът на сълзите й, на тъмното й лице, 

на притворените устни беше като не един, а сто кинжала. Ушите му 

пищяха и той отново губеше контрол. В миг хвана раменете й, вместо 

гърлото, и я блъсна към стената, предизвиквайки нов пристъп на болка в 

рамото й. Марлята почна да кърви – раната се беше отворила. 

– Спри да плачеш! Влудяваш ме! – той преглътна, Ева 

продължаваше да хлипа и в следващия момент Исидор я целуна 

страстно, превъзбудено и настоятелно като след дълга раздяла. Ръцете 

му се спуснаха по тялото й, спряха се на кръста й и го обвиха, 

притегляйки я към себе си все по-силно. Тилът й се допря в стената и 

парчетата от счупената шнола бавно започнаха да се вливат в скалпа й. 



Слепоочията й пулсираха и тя пак започна да се унася и да губи 

съзнание. 

Докато главата на Ева се изпразваше, то в тази на Исидор 

бушуваше в буря от спомени. Хората от черния списък, жена му, 

детството му и… изведнъж… Да, точно така – името на Ева – 

Харизанова. Г-н Харизанов. Ето защо му беше толкова познато! 

Още при първата си среща с Ева, на Исидор фамилията й му се 

причу като ехо от недалечно минало. Едва сега той си спомни кой пръв 

се беше представил с тази фамилия – беше нейният баща. Преди година. 

Преди операцията си. Ева беше взела пари на свое име, а бащата беше 

дошъл да се моли дългът й да бъде опростен. При Исидор често идваха 

длъжници на Теодор и той ги изслушваше от снизхождение. 

По това време Исидор беше убеден, че ако някой поиска заем от 

мафиот, не заслужава повече да бъде нормален „човек“. За него 

длъжниците не бяха по-различни от стоките в магазина; от предмети за 

продан. Адвокатът изслуша жалката история на Харизанов, търпя 

хлипанията и молбите му, а след това направи онова, което умееше най-

добре – даде му съвет. 

– Чух, че имаш две дъщери – подхвърли той. – Малката… на 

колкото години е? Ако е до пет, можеш да й намерим осиновители зад 

граница. Там законите са направо безумни, що се отнася до дете, което 

значи, че приемните родители са готови да дадат луди пари за нея. Какво 

ще кажеш?... Ами голямата ти дъщеря? На магистралата винаги има 

място за още едно момиче. Ако ми продадеш дъщерите си, ще опростя 

дълга ти. Е? Имаме ли сделка? 

Бащата на Ева никога не прие и колкото и горд човек да беше, 

хвърли се в краката на адвоката да го моли за милост. Скоро след това 

беше операцията му и той почина на масата, оставил огромен дълг на 

плещите на осиротелите си деца. А ето – година по-късно, по случайност 

или не, същата тази студенокръвна твар се влачеше в краката на дъщеря 



му, подобно на него, умоляваше я безгласно да не го остави и чувстваше 

наближаващата си смърт. 

Може би… ако беше изпълнил молбата на стареца, сега тяхната 

любовна история щеше да има коренно различен облик. 

Стегна се сърцето на Исидор. Той се свлече по Ева, притисна се в 

краката й и се задъха. Собствената му проницателност отново му 

заговори с вътрешния му глас: „Ти опорочи единственото, което можеше 

да те спаси.“ 

Исидор се разтресе целият и притисна Ева още по-силно. 

Тя не знаеше вече какво се случваше с него. Адвокатът 

изглеждаше напълно обезумял. Ева опита да се дръпне, да измъкне 

единия си крак, но чуваше само „не, не“ и ръцете му отново се плъзгаха 

по роклята й и не я пускаха да си тръгне. Ева за миг забрави случващото 

се и обърна глава по посока на шумотевицата. Наведе се към ръката на 

Исидор и погледна часовника му – почти беше станало време за 

фойерверките, а тя обезателно трябваше да иде преди началото. 

Отвори чантичката си – там беше спринцовката с адреналин от 

Нашев и ключовете за една от колите на Синчето. Тя извади 

спринцовката и, тъй като Исидор не я гледаше, заби я в бедрото си и я 

захвърли настрана. В миг страните й поруменяха, мускулите й се 

изпълниха със сили, главата й олекна и тя можа да се измъкне и да се 

затича към залата. 

 

44. 

 

Както предполагаше Ева, с началото на празничната заря, гостите 

се придвижиха към противоположния край на залата, за да видят по-

добре. Ева беше инструктирала камериерките да спуснат горните завеси 

наполовина, така че визуално да „скъси“ високите прозорци и 

фойерверките да бъдат видими единствено, ако човек се приближи поне 



на метър-два. Ева се задъха. Адреналинът я бе накарал да тича като луда, 

макар все още да не беше настъпил точния момент. 

Тя погледна първо зарята, после – гостите, а накрая – наклонът на 

шампанското в чашите. Дръпна се малко назад и видя в единия край 

новопоявила се пукнатина. Чувстваше под краката си стичаща се вода. 

Тя беше пуснала крана в женската тоалетна и го бе свързала с 

пукнатината в плочата долу преди седмица. Кой знае какво се беше 

случило за това време. 

Ева докосна ключа в чантичката си и инстинктивно потърси 

Синчето с поглед, когато забеляза, че към компанията му се беше 

присъединила Бабето. Тя бе сигурна, че никой няма да се сети да я 

покани, а Ева бе убедена, че ако й даде покана, няма да се сети да дойде, 

но ето, че тя беше тук – още един човек, който не искаше да пострада. 

Ева върна ключа обратно и се приближи незабелязано, за да подслуша и 

да разбере дали може да я измъкне без много шум. 

Бабето се беше наконтила като за погребението си – поне това си 

помисли Ана, завистливо премеряйки запазената й талия. Бабето още 

беше стройна и привлекателна, макар и леко прегърбена заради хобито 

си. Беше си сложила бели платнени ръкавици, защото не успя да отмие 

всичкото мастило от пръстите си и те й придаваха аристократичен и 

знаменит вид. Евстати остана възхитен от майка си и усмивка озари 

тлъстото му лице, въпреки че първоначалната му реакция беше да я 

прогони надалеч. Още откакто се бе захванал с мафията, тя не 

одобряваше никое от начинанията му и все трепереше над него като 

орлица. Понякога се позволяваше да казва повече, отколкото хората 

искаха да знаят и това го излагаше. Ето защо престанаха да я канят, а 

Ана я помисли за умряла. Дори настръхна в първия момент, мислейки 

си, че вижда призрак. 

– Простете, че закъснях – започна Бабето. Звучеше задъхана. – До 

последно издирвах убиеца, пратен след теб. 



На Евстати му увисна ченето, като разбра, че говори за него, и се 

усмихна пресилено на близкостоящите гости, които се заслушаха. 

– Наемникът – продължи тя – е сред нас. 

Тя се огледа и Синчето я имитира. Ана сръчка в това време 

Евстати и той нервно разчеса врата си. 

– Майко, какви ги говориш… Убиец? 

Околните също се разшаваха, заприказваха, на стария Райнов му 

стана неудобно. 

– Аха! Ето го! Ей го там! Този! 

Всички се обърнаха към журналистите, които се бяха събрали в 

единия край и обсъждаха новите лица. Встрани, отделен от тях, се 

мъдреше Манол Бърдаров или Христо Шолков, все едно. Като усети, че 

доста погледи внезапно се обърнаха към него, той замръзна с чаша в 

ръка и на свой ред започна да се оглежда. 

– Не бива да сочиш така, майко – пресегна се Евстати и смигна на 

журналистите, които също усетиха, че нещо ставаше и веднага включиха 

фините си сензори да го уловят. Бабето обаче не забелязваш смута, 

който предизвика, и продължи да настоява на своето. До толкова, че 

всички я помислиха за пияна (особено когато обясни точно как Шолков 

бе попаднал под подозрението й). Никой не обърна внимание вече, дори 

когато тя го нарече с истинското му име. 

Никой, освен Калина Аврамова. 

Още щом получи пропуск от Ева, топ журналистката на жълтия 

месечник се закле да остане незабелязана до края на събитието, но не 

можа да възпре вътрешния си порив да се добере до истината. Тя беше 

дошла само и единствено заради дюните. Не откри нищо съществено, 

затова пък се навърташе около колегите си и покрай обичайните 

любезности, ги шпионираше, убедена че всеки от тях си къта по някой 

коз в ръкава. Тъй като наемникът беше сред тях, той също попадна под 

микроскопа й и ето, че тя забеляза честите му обаждания на един и същи 



номер. Тъй като не го бе кръстил „мамо“, „тате“ или „бебчо“, Калина 

предположи, че това беше неговия информатор. Един поглед й беше 

достатъчен, за да запомни номера – малка част от множеството й 

журналистически дарби. Същия ден тя звънна, представяйки се за 

рецепционистка на хотела. 

Представете си удивлението й, когато й отговори Теодор. 

От тогава Калина забрави за дюните, еколозите и световната криза, 

и започна да следи колегата си Бърдаров. Не искаше да е подозрителна, 

затова не се набиваше на очи, ала ако се случеше той да се окаже близо 

до Синчето, тя не ги изпускаше от очи. Нито веднъж, нито дори за 

момент те не се погледнаха. Ала ето, че тази вечер гузният наемник най-

накрая не устоя и в паниката си се обърна към своя благодетел, че да го 

избави по-скоро от неудобната ситуация. 

Тогава Аврамова атакува. 

– Подкрепям! – викна тя, че да привлече вниманието и на гостите, 

които не слушаха. Зарята още не беше свършила, но доста глави се 

извърнаха към нея. – Г-жа Райнова е съвършено права. Този мъж е 

наемен убиец. 

Тя не знаеше това, но реши да не издава още връзката му със 

Синчето. Защото ако беше така… 

– Това е лъжа. 

Главите отново се извърнаха, този път към новия участник в 

разрастващия се спор. Тихият и спокоен глас принадлежеше на Ева. 

Докато вниманието на всички бе заето с назряващия скандал, тя бе 

махнала плата и марлята си и нарочно бе оставила кръвта от раната си да 

попие в роклята. Като нагласи всичко, намеси се без предупреждение. 

Близкостоящите веднага забелязаха раната й да прозира като грозно, 

алено клеймо през черната дантела и допряха пръсти до устните си от 

ужас. Ева обаче не търсеше тяхното съжаление, а погледа на Шолков. 



– Лъжете и двете. Това не е хубаво. Г-н Бърдаров е наш гост. 

Моля, покажете необходимото уважение. 

Наемникът остана поразен от тези думи и не се въздържа да се 

извърне, когато зениците му се разшириха и мраморна бледност покри 

страните му. Призрак бе тръгнал по петите му. Дори не забеляза, че 

беше с различни дрехи. Мислеше, че я вижда само той и че е нелепа 

прожекция на пробудилата му се съвест. Омраза се вля в кръвта му, 

обагри лицето му в ярки, наситени тонове, закипя в него и ръцете му се 

разтрепериха. В следващия момент той извади пистолета си и го насочи 

към нея. 

Като римски благородници върху възглавничките си, никой от 

гостите не трепна при появата на лъва. Всички чакаха какво ще направи 

гладиатора, макар и ранен. Лъвът обаче се разсея за миг, спомняйки си 

за какво беше тук и насочи оръжието си към изначалната си мишена – 

Евстати Райнов. Ана мигом обви врата му с ръце, опитвайки да го 

предпази с тялото си, но по-скоро го използва за щит, защото се измести 

зад него. Това беше най-доброто скривалище в случай, че куршумът се 

отклонеше от пътя си. 

В напрегнатата тишина след зарята се чуваше пропукването на 

плочата, но гостите продължаваха да чакат развръзката. Тръпнеха 

пистолетът да гръмне, за да изиграят своята роля на невинни жертви, да 

се разпищят и разбягат, че да не се покажат твърде страхливи, ако се 

измъкнат преди това. 

Христо още веднъж промени намерението си. Той не виждаше 

добре какво държеше, ала усещаше, че ако протака по-дълго, някой 

също можеше да го вземе на мушка. 

Отвън бурята се разрасна. Силен дъжд затропа по прозорците, а 

морето оттатък се разпени и закани. 

Инстинктът му се оказа прав. Някой наистина се намеси. 



Когато той за втори път заплаши стария Райнов, Хамавата Женя се 

хвърли към Синчето да го защити. Вишнената й рокля го скри за секунда 

и тя изпита щастие за пръв път в дългата им и странна връзка. Цял ден 

бе опитвала да привлече вниманието му покрай търговете, а сега, на 

приема, се бе облякла в рокля с ярък цвят като главна героиня в 

романтичен филм, че да се вижда отдалеч. Секунда по-късно тя 

действително се превърна в такъв персонаж. Шолков я простреля с 

халосни в гърба в паниката си и веднага отстъпи. 

Без да различава истинския от фалшивия изстрел, Женя се свлече 

върху Теодор, който неизвестно защо, първо я сграбчи, а после 

безцеремонно я пусна. Вишневият цвят пречеше да се види добре, ала 

Хамавата я бе обзело театрално вдъхновение и мъченическа наслада. 

Болката в гърба я караше да фантазира, че е станала поредната жертва на 

горещата и забранена любов (макар и на тия години); че най-накрая е 

спечелила сърцето на любимия си и че ще се възнесе право в рая на 

старите моми, където голи атлети дни и нощи задоволяват онова, което е 

останало незадоволено… или каквото там си представяше шашавата й 

персона. 

Синчето виждаше нещата далеч по-различно – и при първата им 

среща, и сега той изпита абсолютно същото – отвращение. Не се запита 

защо, не си зададе излишен въпрос, просто я захвърли. 

Ако беше отделила повече време да го наблюдава и по-малко на 

изпълнението си, Женя щеше да прозре най-накрая истината, ала ето, че 

номерът й беше прекъснат в самата си кулминация (преди да предаде 

Богу дух) от внезапно земетресение. Ева отключи една от колите на 

Синчето, заредена с експлозиви, запали двигателя със съседния бутон, с 

което активира експлозива в шасито, а взривът активира онези в 

съседните. Още преди два дни тя бе казала на портиерите да паркират 

колите на Теодор в права редица, точно където плочата започваше. 

Гаражът се намираше на втория етаж и на никого другиго не бе 



позволено да паркира там (откъдето дойде големия проблем с 

паркоместата). 

Взривът не можа да унищожи нищо, плочата беше дебела, ала 

гостите за миг се отделиха от земята, а в следващия циментът с ламината 

се пропука изцяло и през широката пролука зейна грозната, проядена 

вътрешността на плочата. Измежду зеленикавите, болнави парчета зееха 

като нащърбени зъби криви железа. От тежестта на хората в другия 

край, подът започна да потъва напред. Гостите се паникьосаха и хукнаха 

заедно като стадо, помитайки онези отзад. 

За минути залата се изпразни и народът се спусна по двете 

стълбища, като че не подът, ами целият хотел щеше да пропадне. 

Персоналът вдигна голяма врява, гостите на хотела и останалите от 

организаторите се притесниха и тръгнаха да излизат, но навън валеше 

проливен дъжд. Само по-смелите избягаха, докато останалите зачакаха 

нетърпеливо да им пристигне транспортът. 

В олелията убиецът не можа да направи и крачка, виждайки във 

всеки враг. Плочата се наклони още и преди да се усети, той увисна от 

ръба, където се беше сцепила. Размаха ръце, но не падна. Огледа се и 

срещна отново изпитото, обляно в пот лице на Ева, която сега го 

стискаше за реверите. Тя изглеждаше така, сякаш щеше да го хвърли в 

пропастта; да го жертва на залата сила, виеща се около нея. Хората 

наоколо крещяха, някой от персонала вдигаше смачканите и съборените. 

Помогнаха и на Женя, която виеше на умряло. Ева не се чуди дълго. Не 

беше мислила да го убива, просто да го сплаши. Като усети, че плочата 

няма да издържи още дълго, дръпна обратно наемника и с все сила го 

блъсна назад, при което си смениха местата. Христо обаче я пусна и тя 

литна по наклона право в струпаните под прозорците маси. 

Като я видя да пада, наемникът въздъхна и се изгуби по коридора. 

Ева не можа да помръдне от болка. Имаше чувството, че са я 

простреляли втори път. 



Огледа се – завесите над нея и по стените се диплеха, а прозорците 

стенеха и се тресяха. Дъждът се засилваше и все по-жестоко трополеше. 

Масите още се свиваха, така че Ева се качи по тях и застана върху 

перваза, облягайки се изцяло на един от прозорците. 

Полилеят горе не издържа. Откъсна се, разби се в ламината, а 

после и в масите, тъкмо под самата Ева. 

Писъците, последвани от експлозия и масова паника разсеяха 

Исидор от мислите му и той напусна мрачната си обител, за да провери 

какво се случваше отвън. Няколко души тръгнаха през коридора. От там 

минаха и двамата портиери, които носеха шефката си на ръце. Женя 

беше разбрала две големи истини за това кратко време – първо, че 

Синчето никога нямаше да я обича и второ – че тя трябваше да живее с 

това до края на дните си, защото очевидно нямаше да умре в скоро 

време. 

Като видя, че стожерът на реда в хотела е повален, адвокатът 

осъзна, че нещо наистина лошо се беше случило и е затича. Хората го 

забавяха, вървяха срещу него и го избутваха на моменти, но той успя да 

ги пребори и да стигне до залата. Там не беше останал почти никой. 

Исидор дори не помисли да иде до ръба, когато чу, че долу останал 

човек. Жена. 

Странно предчувствие го побутна и той отиде да провери. Там, в 

объркания свят на големците и богаташите, сред останките от 

бляскавата вечер, лежеше Ева. Исидор разтърка зачервените си очи, 

мислеше, че умът му си прави шега с него, но се оказа прав. Тя беше 

там. 

Без сам да разбере кога, Исидор изтича обратно в коридора, взе 

маркуча за пожарния кран, завърза го здраво и се спусна с него. Ева не 

знаеше какво да прави. Просто стоеше и поглеждаше от време на време 

към беснеещото море, чиито вълни почти стигаха прозорците. Гаражът 

отдолу беше напълно смазан. Колоните, поддържащи тази част, 



потъваха бързо в мокрия пясък. Вълнението беше „изяло“ брега за 

отрицателно време и сега всичко хлътваше надолу. 

Когато видя адвоката, Ева му извика да не идва, но той вече беше 

при нея. Заобиколи счупения полилей, качи се на една от масите и свали 

колана си, за да направи импровизирана примка. Викна на хората горе да 

му помогнат, а после се обърна към Ева и й показа как да разпери ръце. 

Двамата се спогледаха за кратко – изморени, изплашени, изстрадали, но 

щастливи. Всичко, казано преди, беше забравено. Не можеха да изтраят 

дори ден. Обожаваха да си противоречат. Това те разбраха веднага. 

Ева се подсмихна, дръпна колана от ръцете му и намести ремъците 

по-здраво, както той не се беше досетил. Исидор се извърна още веднъж. 

– Ами ти? – рече му тя. 

– Няма време. Мога да плувам – отвърна той, без да се обръща. 

Плочата горе вече се държеше само на железата си, а колоните я 

дърпаха надолу. Таванът се пропука и дъждът започна да се лее като 

река. Водата между плочите изби с бързи темпове. Светкавица мина 

наблизо и като че се заби в самата зала. Последвалият тътен идваше от 

вътрешността на хотела. Не оставаше и минута повече. Една по-силна 

вълна се удари в прозорците и ги напука. Исидор усети наближаващата 

опасност, когато ръцете на Ева се увиха около него в последна 

прегръдка, ала преди да я улови, увисна във въздуха. Маркучът стигна 

само до някъде. Ева бе успяла да завърже колана за кръста му наобратно, 

за да не може веднага да се освободи. 

Адвокатът зарита във въздуха, опита да се отвърже, извика Ева по 

име, ала след миг плочата се изхлузи на метри от него, отчупи се от 

сградата и потъна в пенещото се море. Исидор престана да се бори и се 

заслуша. Хората горе се върнаха и като видяха, че той още виси, 

издърпаха го горе. Исидор се съживи и започна да ги разпитва видял ли 

бе някой дали Ева бе оцеляла, ала всички твърдяха, че в последния миг 

бяха извърнали поглед. Тогава той отново се взря отвъд ръба и се 



загледа в стърчащите над повърхността отломки. Долу водата беше 

дълбока и черна като катран. Светлината от близките етажи едва 

достигаше повърхността. Нищо не се виждаше или чуваше. Дъждът 

започна да сече напречно и Исидор подгизна, преди да се дръпне назад. 

Хората му се молеха да се прибере навътре, ала той нищо не чуваше, 

нищо не виждаше. За миг всичко изчезна, а после първото, за което се 

сети, беше не Ева, а нейната сестра. 

Ето защо тя му бе казала, че трябва да остане в Созопол на всяка 

цена. Ето защо бе ходила на онова място толкова често. Тя бе крила 

сестра си, а Теодор вероятно бе разбрал за това много преди него. Ако 

беше истина, момичето трябваше да е някъде тук. Тя бе последното, 

останало му от Ева. 

 

45. 

 

Исидор се втурна надолу по стълбището, следвайки потока от 

хора. До партера движението изведнъж спря. Той опита да разбута 

гостите, да си проправи път или поне да види къде се беше запилял 

Теодор, когато ненадейно откри защо всички бяха замръзнали. Сцената 

от третия етаж се беше повторила само дето този път Христо не 

държеше стария Райнов на мушка, а го беше взел за заложник. Охраната 

следваше всяка негова крачка. Най-плътно стояха Ана и Калина. Двете 

изпиваха с очи наемника и следяха всяко негово движение. Единствено 

Бабето някъде се беше изгубила. Хората я бяха избутали назад и тя не 

можа да си проправи път. Също като своя внук. 

Причината Шолков толкова време да протаква беше коронния 

номер на Теодор. Както вече стана ясно, за всеки той бе подготвил по 

нещичко, а защо не и спектакъл за баща си? Синчето знаеше, че 

умоляването и врънкането нямаше да помогнат. Той действително 

искаше да заслужи фирмата някак, ала тъй като беше муден и 



трудносхватлив, реши да използва мускулите си за целта. И така, малко 

след като Ана беше открила завещанието и веднага след като Исидор 

осигури предсрочно освобождаване, Теодор даде идеята за търга, та да 

прикрие по-добре „похищението“ на баща си (пък и да го видят повече 

хора). Той се свърза с първокласен наемен убиец, с когото трябваше да 

инсценират опит за покушение над стареца. От Теодор се искаше да се 

хвърли с голи ръце срещу убиеца, да му отнеме оръжието, да попита 

между другото баща си дали е добре и докато вниманието му е заето с 

ръкопляскане и общата безопасност, убиецът незабелязано да се 

измъкне. 

Ето защо Христо Шолков продължаваше да се върти в тесния 

кръг, оставен му от гостите във фоайето. Някои от тях бяха съумели да 

избягат, ала ето че пак ги беше обхванало силно любопитство и 

тръпнеха да видят края. Охраната отстрани заплашваше да тръшне 

насилника и да им развали кефа, ала виковете на Ана накладоха огън. 

Христо постоянно търсеше Теодор сред тълпата и все повече се 

паникьосваше. Дори да опиташе да избяга сега, твърде много хора бяха 

видели лицето му и той се трябваше да свърши задачата докрай. 

Синчето опитваше да се промуши през плътно застаналите тела, но 

гардовете му пречеха и не му позволяваха да премине. Те не знаеха за 

плана му, а да им обяснява сега, в цялата суматоха, щеше да му коства 

доста усилия. 

Исидор, също като наемника, търсеше Синчето. Мутрите му 

пречеха да фокусира. Тази тълпа трябваше някак да се разтрогне, затова 

той заобиколи и се приближи, колкото можа. Когато погледът на Христо 

го откри, Исидор му каза нещо и в следващия миг убиецът пусна 

Евстати и вдигна ръце във въздуха. Бесен и зачервен, старият се 

поклатушка и закашля в ръцете на Ана. Едва си бе поел дъх, когато 

пръстът му обвинително посочи Исидор. 

– Ти… Наел си човек да ме очисти! 



– Не е той! – намеси се отново Аврамова и застана като щит пред 

човека, когото ненавиждаше. – Бил е синът ви. Чух го със собствените 

си уши. Работят заедно от самото начало. 

Гостите ахнаха – кои разбрали, кои – не, и изведнъж направиха 

път на Теодор. Той внезапно загуби желание да мине напред, ала 

Евстати вече го беше забелязал, така че не му оставаше друго. 

– Вярно ли е това? – кресна Евстати, та пропуши ушите на цялото 

фоайе. – Смятал си да ме убиеш? 

– Не да ви убие, а да ви сплаши – поправи го спокойно Исидор, 

макар да не мислеше да се намесва. Очите на Теодор се напълниха с 

кръв. – Аз бях онзи, който откри перфектният наемен убиец. Аз му го 

подхвърлих, аз му платих двойно, за да изпълнява командите ми. Тъй 

като не знаех точно за какво ще го използва, измислих кодова дума, за да 

го спра, ако обстоятелствата налагат. Не исках никой да пострада. 

Мислех, че опитва да ви впечатли, както направи с търговете. 

– Какво… Търгове ли? 

Теодор изведнъж се досети, още преди Исидор да беше признал на 

Евстати. Ченето му щракна нервно и той стисна юмруци. 

– Аз намерих най-добрите фалшификатори в Европа, които да 

изработят дубликати. Оригиналните все още се пазят в хранилището, 

докато дубликатите бяха изтъргувани днес. Направих това във ваш 

интерес – Исидор нито веднъж не погледна към Синчето, въпреки че 

знаеше, че той не може да откъсне очи от него. 

– Какво чуват ушите ми? – Райнов почна да ври и кипи като стар, 

очукан чайник. Ръцете на Ана опитваха да го придърпат назад, да 

обуздаят гнева и разочарованието му, ала той продължаваше да се дуе и 

псува, като че всеки миг щеше да избухне в пламъци. 

Теодор видя, че всички очакваха да каже нещо, затова занарежда 

обичайните оправдания и извинения. Нарече Исидор лъжец, извини се 

на гостите си и продължи да говори до пристигането на Лиляна. Тя, 



също като Исидор, не бе имала намерение да се намесва, но ето, че си 

отвори устата накрая. 

– Всичко, което каза адвокат Николов, е чиста истина. 

Синчето изрече още две-три думи и млъкна, смазан от 

осъдителните погледи на близкостоящите. Стисна отново юмруци и 

стрелна новия си враг с очи. Лиляна не трепна. Тя отдавна бе обмисляла 

да му каже опасенията си сега й се стори, че той наистина я слушаше. 

Донякъде, направи го и от солидарност към Хамавата Женя, която 

винаги я бе отвращавала с лекомислието си, но днешната й постъпка я 

порази и тя намери сили да пребори предразсъдъците си. 

– Работя за теб от дълго време, Теодоре. Преди имах съмнения, 

защото ти все се криеш зад жени, но ето, когато ми каза да ти намеря 

човек да подлуди адвоката, аз разбрах. А когато откри Ева, всичко ми се 

изясни – Лиляна преглътна. – Ти си гей. 

Теодор се изсмя прибързано, завъртя глава и пак се намръщи. 

Убийствена сянка падна на лицето му. 

– Трябва да го приемеш. Зная, че го отричаш. Зная, че за теб това е 

нещо мръсно, долно и недопустимо. Как биха погледнали другите на 

теб? Зная как се чувстваш… Но, помисли! Когато Ева започна да се 

сближава с Николов, ти искаше да знаеш всичко, наблюдаваше ги 

непрестанно, разпитваше я за най-мръсните подробности, защото 

искаше да си на нейно място и да изживееш тяхната връзка през 

историите на Ева. Така ти получи любовта, която никога не би пожелал 

наяве. Жал ми е за теб, Теодоре. 

– Лъжкиня! – бе единственото, което се изтръгна от устата на 

Синчето, когато се спусна връз нея с пистолета на Шолков. Наемникът 

бе опитал да се измъкне от затруднението, като мина покрай него, ала в 

момента, в който го забеляза, Теодор грабна оръжието му и стреля от 

упор в Лиляна. Ударът беше така внезапен и болезнен, че тя се сви и 

строполи за секунда, без някой да забележи дали наистина имаше рана. 



Така или иначе, сега всички гледаха към Евстати. Той блъсна Ана 

и изрева грозно срещу сина си. 

– Това беше! Никога няма да получиш фирмата ми! 

– Не! – Ана отново се спусна към него и свали страшната ръка, 

сочеща към Теодор. Тя го стисна и го накара да я погледне, кривейки 

сбръчканото си и състарено от алкохола лице. – Аз бях, аз стоя зад 

всичко! Аз го накарах да наеме убиец, аз исках да ти отнема хотелите. 

Ами, да! Имам права над половината от всичко твое! Хотелът е колкото 

твой, толкова и мой! 

– Нямам права над нищо, мръсна курво! 

Зъл и отмъстителен по природа, Евстати извади личното си 

оръжие и простреля жена си в корема. Някой извика отзад, когато 

куршумът излезе през гърба й и скъпият й тоалет се обагри от 

тъмночервена кръв. Ана се вкопчи в дрехите му, но пръстите й не я 

послушаха и тя се отпусна бавно на коленете си. Евстати я срита и с 

димящо дуло се изгуби сред тълпата, убеден, че Исидор ще прикрие 

всичко. 

На партера стана глухо, а отвън бурята набираше сили. 

Теодор се хвърли към трупа на майка си, взе я в ръце и допря ухо 

до устните й, очаквайки да усети дъха й върху студеното си лице. 

Ана издъхна в този момент. 

 

46. 

 

Всъщност, детектив Радосвет Колев отиде на приема, ала 

причината да не се намеси беше защото се зарази с лошия късмет на Ева. 

Макар това да му коства изкълчен глезен и чисто новите му дрехи, 

именно лошият късмет беше онзи, който предпази Колев от радара на 

наемника. Шолков имаше изострено шесто чувство, що се отнасяше до 

органите на властта. Можеше да ги разпознае в тълпата само по 



миризмата им, ала ето, че непохватността на детектива и постоянното му 

суетене за зацапания му тоалет нулираха подозренията на Христо и той 

дори не побягна, което детективът го пресрещна и му сложи белезници. 

Теодор още страдаше за майка си и не видя нищо от това, но 

Исидор издебна правилния момент и използва двете магични думички: 

„Стоимир Хралчев“, които прехвърляха всички трупани обвинения 

върху този единствен човек. Адвокатът бе пазил коза си за по-голяма 

риба, ала след като не знаеше кога втори път щеше да му се отдаде тази 

възможност, той просто се отърва от него, а Христо още веднъж смени 

името си, макар и не по своя воля. 

Тълпата започна да се разрежда, въпреки напиращия дъжд. От 

далеч се чуваше воят на линейки. Исидор приближи Синчето и сложи 

ръка на рамото му. Искаше първо да му се извини, после да поднесе 

съболезнованията си и накрая да го пита за сестрата на Ева. Когато 

започна да говори, Теодор се извърна неочаквано, премрежил поглед, и 

думите на Лиляна оживяха повторно в главата му. Тя се оказа права. 

Странното влечение, меланхолията му, мъката му… Всичко беше заради 

чувствата му към Исидор. Той го мразеше от дъното на душата си, 

защото го обичаше и затова искаше да го отстрани от пътя си – за да 

изкрещи гордо „хетеро“ и да отмине, сякаш не е било. 

Гневът повторно сви юмруците му до бяло, по-силен и по-свиреп 

от този на Евстати. Адвокатът пусна рамото му, ала онзи не дочака да се 

дръпне, а го простреля с пистолета на наемника. Халосните го удариха 

като чук в гърдите и Исидор изгуби съзнание, когато си падна на 

главата. Събуди се на носилка в паркирала линейка, докато дежурният 

лекар му правеше изкуствено дишане, масажирайки ритмично гърдите 

му. 

Кой знае колко време бе минало… Дъждът беше поспрял, а 

фоайето не беше далеч. Линейката беше паркирала точно пред входа. 

Исидор инстинктивно попита за останалите. Докторът му каза, че две от 



жените били наранени от халосни, но Ана Райнова била улучена с 

истински куршум. Вече бяха опаковали и откарали тялото й. 

– Не зная нищо повече – отвърна докторът, когато Исидор настоя 

да узнае повече. После му предложи да го откарат в Бургас, ала 

адвокатът се престори на глух. Слезе от линейката и с пестеливи 

движения наметна сакото си, за да се скрие от дъжда. Разтри болното си 

място с ръка. Огромен тъмнолилав синек се беше появил в средата на 

гръдния му кош и той си поемаше боязливо дъх. Дори само 

сърцебиенето му причиняваше болка, ала той стисна зъби. Трябваше да 

открие малката Харизанова, но този път трябваше да действа 

предпазливо. 

Забеляза полицията от другата страна да разпитва двама гости. 

Изглежда търсеха Теодор, ала още никой не им беше посочил вилата му. 

Целият персонал сега скърбеше за Хамавата Женя, мислейки си, че е 

ритнала камбаната, и никой от тях не се мяркаше. Исидор тръгна бавно 

към вилата му, огледа се и чак тогава влезе. Отвори вратата тихо и се 

ослуша. Имаше някого на втория етаж, а от другаде се чуваше плачът на 

момичето. 

Теодор си събираше багажа, гардовете му помагаха, а той 

беснееше, задето не можеше да си открие паспорта. Дори не помнеше да 

си е вадил такъв. Исидор подслуша разговора горе и тръгна бавно от 

стая в стая. Усети миризмата на Ана, останала от нея преди тръгването 

й. Сестрата на Ева беше оставена сама в кухнята. От страх се беше свила 

в единия ъгъл и се утешаваше сама. С идването си Теодор беше изгасил 

осветлението на първия етаж, докато в мезонета грееше като посред бял 

ден. Той смяташе, че ще открие всичко опипом, ала не се сдържа и сега 

крещеше истерично отгоре, докато адвокатът се промъкваше. 

– Хей, зайче! Здравей! Ти трябва да си Мария – прошепна Исидор 

и избърса очите на детето. То вдигна главица. Цялото беше подпухнало 

и зачервено, трепереше и дишаше учестено. Адвокатът ласкаво го 



погали и отново избърса рукналите сълзи. – Аз съм приятел на кака ти. 

На Ева. Тя ме прати да те заема. Ще идем на едно място. Искаш ли? 

– Кака?... – повтори детето и усмивка озари лицето й. – Кака! 

– Да, кака! Хайде, да идем при нея! Вземи си куклата. Точно така, 

зайче. 

Исидор бавно я измъкна иззад дивана, сложи я в прегръдките си и 

я стисна силно към себе си – за нищо на света нямаше да изгуби 

последното, останало му от Ева. Детето обви ръчички около врата му, 

макар адвокатът да беше целия мокър и зъзнещ, скри лицето си в яката 

му и замря. Исидор се ослуша още веднъж, а после хукна през алеята, 

без да се извръща. 

– Това ли е всичко от трезора? Това ли е? – продължаваше да пита 

Синчето, след като гардовете му донесоха спестяванията. Сега му се 

струваха недостатъчни. 

Бесен, Теодор отпрати гардовете по стаите да отмъкнат всичко 

ценно. Той започна да тъпче джобовете на куфара, когато някъде 

наблизо гръмна нещо и токът изгасна. Ръцете му замръзнаха, все едно 

беше ослепял. Той се дръпна към прозореца, колкото да се увери, че 

полицаите не бяха пипали осветлението, ала лампите отпред светеха. 

Теодор се отмести пак и се обърна. Може би момчетата си правеха 

шега? 

Разни предположения отвлякоха вниманието му, докато накрая 

разбра, че в стаята с него имаше някого. Той се пресегна, дръпна 

завесите и светлините от сините буркани на линейките и полицейската 

кола огряха фигурата на Ева. Тя още беше облечена в черната си рокля, 

вече прокъсана на места, мокра в краищата. Косата й беше пусната, 

почти изсъхнала, и падаше на едри масури около пребледнялото й от 

треската лице. Адреналинът отдавна бе усвоен от тялото й и сега тя 

изглеждаше два пъти по-зле, отколкото се чувстваше. Само гласът й не 

бе изгубил своята твърдост и непоколебимост. Теодор се огледа за 



оръжието, ала се сети, че го беше дал на Пешо да се отърве от него. 

Наблизо беше само боксът му и той го грабна и приготви да замахне. 

Ева обаче не помръдна от мястото си. 

– Чудно нещо е животът – започна тя. Ева се загледа в него, но 

очите й бяха отправени напред, отвъд тази стая. – Един трябваше да 

умре, а на негово място… 

– Какво си ти? – Теодор сам не очакваше да каже тези думи. Той 

ги беше сдържал много пъти, почти при всяка тяхна среща, а сега не 

можеше да мисли за нищо друго. 

– Знаеш какво съм – Ева го изгледа с проницателните си, зелени 

очи. – Нали сключи договор с мен? Предупредих те, не можеш да го 

отречеш. Получи това, което заслужаваше. 

– Заради теб умря майка ми, кучко! 

– Не – гласът на Ева стана болезнено проницателен, като че вече 

не й принадлежеше. – Умря заради теб. 

Теодор замахна, но светкавица огря лицето на Ева и ръката му 

сама замръзна във въздуха. Тя изнесе лицето си напред, за да го сплаши. 

– Давай! – предизвика го тя. – Опитай се да ме убиеш, като всички 

останали, но все пак… Готов ли си да отнемеш живот наистина? Учуден 

си? Надали ще ти олекне, когато ти кажа, че в пистолета имаше халосни. 

Напомни ми да благодаря на Радосвет Колев. Наш общ познат е. 

– Казваш, че… те са живи? – лицата на Лиляна и Женя се появиха 

пред него, редом с това на Исидор. По-лошо от това да го убие, беше да 

не успее да убие адвоката. Вероятно щеше да му покаже ада, водейки го 

през най-трънливите и опасни пътеки на законодателното право. – Защо? 

Защо, след като никого не съм убил? Защо майка ми трябваше да плати 

за това? 

– Не си, но щеше. И в някакъв смисъл, го направи. Ако не бях 

сменила патроните навреме, сега щеше да има три трупа. Отидох в 

скривалището на наемника три пъти, не два. Последният път трябваше 



да го убедя, че всички патрони са истински и че не съм успяла да осуетя 

плана му. Затова го оставих да ме простреля. Но въпреки тези усилия, не 

можах да променя съдбата. Знаех, че някой ще умре, предчувствах го. 

Първо смятах, че ще е наемникът. Аз предложих себе си вместо него. 

После заместих и Исидор, който се опита да ме спаси. Съдбата обаче 

вече имаше план за теб. За нея е все едно убил ли си тези хора или не. 

Понякога… тя ни наказва, като ранява близките ни. Нямах бегла идея, че 

обичаш толкова майка си. Както и да е… – Ева не желаеше да си спомня 

за Ана, защото не можеше да каже нищо хубаво за нея. Ревността й към 

Исидор още гореше в сърцето й. – Дойдох да ти кажа, че с теб бяхме 

дотук. Аз изпълних договора си, ти плати цената. 

Преди да отвърне, осветлението се върна, а Ева изчезна. Теодор се 

завъртя в кръг, а от другата страна се появиха гардовете му, 

наблюдавайки го срещу кого размахваше бокса си. 

– По дяволите всичко! – отсече той внезапно. – Никъде няма да 

ходим! Съберете всички. Кажете им да открият сестрите Харизанови. Да 

ми ги доведат живи или мъртви. Тръгвайте! 

 

47. 

 

С първите утринни лъчи бурята стихна и небето се проясни. 

Слънцето се криеше все още зад хоризонта, а звездите отдавна бяха 

изчезнали – никой не виждаше адвоката, който продължаваше да върви 

по широката алея покрай плажната ивица с Мария на ръце. 

Заради проблема с паркоместата, портиерите и техните 

помощници от охраната бяха направили неволно безкрайна колона. 

Исидор се спираше пред всяка кола да провери дали не беше неговата. 

Детето плачеше и той опитваше някак да го утеши. Беше на ръба на 

силите си. Всичко вече му се струваше като подигравка. Опита да си 

припомни по кое време горе-долу беше пристигнал на приема.  



Най-накрая я откри. 

– Зайче, няма нищо! Успокой се! Вече стигнахме! Ето сега ще ти 

сложа колана. 

Исидор нежно положи Мария на задната сделка. Върна няколко 

пъти куклата в ръцете й, ала детето присвиваше ръчички и се обливаше 

в жален плач. Адвокатът я остави и седна отпред. Едва запалил 

двигателя, той откри, че го бяха запушили. Явно последните коли 

портиерите бяха редили наслуки, защото автомобилът до него беше 

олющен и той не можеше да мине, освен ако не тръгнеше напред, през 

плажа. Бурята обаче беше „изяла“ пясъка и сега отпред се зеленееше 

морето. Исидор опита отново да прибегне до дедукцията. Хладните 

разсъждения обаче го изоставиха и той безпомощен отпусна глава и 

подпря челото си във волана. Вместо отговор, в съзнанието му изникна 

образът на Ева – засмяна, красива – точно, каквато я помнеше. Сви се 

сърцето му и на него също му се прищя да заплаче. 

В това време Синчето напусна вилата си, кой знае защо. Може би 

подсъзнанието му самò го беше тласнало към неизбежния край, може би 

си го търсеше, но ето, че Теодор за пръв път от 12 години се оказа без 

никаква охрана, а насреща му се зададоха тримата братя руснаци. Те 

най-сетне бяха намерили преводача си, Дамянов, да им обясни какво се 

беше случило. Като разбраха истината за търговете, обединиха силите си 

за пръв път, прекратиха враждата си от раз и откриха Теодор да се лута 

на главната алея напълно беззащитен. 

За Синчето повече нищо не се чу. 

Мария започна да пищи на задната седалка. Опита да се измъкне 

от колана, блъскаше с ръчичка по прозореца на вратата и се молеше на 

Исидор да я пусне. Той остана от мястото си и се извърна назад да я 

успокои, но тя му имаше все по-малко доверие. 



– Моля те! Умолявам те! – в гласа му звучеше починалия 

Харизанов. Не знаеше вече какво да прави. Гърдите го боляха по-силно, 

а ръцете му отслабваха. 

И тогава, в последния момент, иззад гърба му се подаде 

слънчевият диск и озари плажа. Някакво движение последва и изведнъж 

колите започнаха да се изместват и да потъват с носа напред в плитката 

вода. На по-малките задницата им дори щръкваше като коркова тапа. 

Колите не се раздвижиха едновременно, а една след друга. Ръчната им 

спирачка се спускаше, а наклонът и гравитацията ги дръпваха и те се 

отместваха встрани от алеята, правейки път на две боси нозе. 

Обагряйки всичко след себе си в прясна кръв, Ева се влачеше едва. 

Откъдето и да минеше, колите се отместваха, докато накрая се освободи 

място, а колата на Исидор можеше свободно да излезе на пътя. Той 

късно видя случващото се и едва отлепи поглед. Забеляза Ева. Не я видя 

в първия момент. Така слаба и отпаднала изглеждаше. Ала щом разпозна 

лицето й, скочи навън и се спусна към нея. Имаше толкова неща да я 

пита и сподели, ала като я наближи, забрави ги всичките. 

Ева се усмихна тъжно. 

– Виждам, че си я взел със себе си – рече тя. Исидор я докосваше с 

върха на пръстите си, несигурен дали не сънува и дали му е позволено 

да я вземе в прегръдките си. Обърна се за миг да види Мария, а после 

кимна. – Би ли ми услужил със сакото си замалко? Не искам да я 

изплаша. 

Ева се облече и прикри раната си. Пристъпи бавно на разранените 

си крака и отвори задната врата. Мария веднага се хвърли към нея, 

увивайки разтрепераните си ръчички около гушата й. Ева я потупа 

радостна, но почти веднага я отдели от себе си. 

– Слушай, зайче… Не плачи. Кака трябва да иде на едно място. 

Трябваше да го направя отдавна, ама ето… Сега този чичко ще се грижи 



за теб, разбираш ли? Той ще е твоят нов татко. Обещаваш ли да го 

слушаш? 

– Не! – тръсна глава детето и се скри в прегръдките й. 

– Трябва, зайче. Аз не мога да се грижа за теб. Толкова ме е страх 

да не пострадаш. Искам да си щастлива. Нали? – очите на Ева също се 

напълниха със сълзи и тя прегърна силно Мария, преди да й сложи 

предпазния колан и да затвори вратата. Като се обърна към Исидор, 

избърса набързо сълзите си и понечи да му върне сакото, но той отказа. 

– Зная, че много си преживял. Греховете ти край нямат, но ако се 

погрижиш за това дете, всичките ще ти бъдат простени. Пазех я за някой 

специален. Мислех, че това е Теодор, но си бил ти. Защити я! Една ми е 

само. 

– Къде отиваш? – спря я адвокатът с ръка, когато тя опита да 

тръгне нататък. 

– Има хора, които се нуждаят от мен. Най-сетне разбрах смисъла 

на дарбата си… Виж ме, вече я наричам „дарба“, а преди беше 

проклятие. 

– Другите? Акълът ти е все в хората. Затова ме вбесяваш… – 

Исидор стисна дланта й по-уверено и положи другата си ръка върху нея. 

– Не искаш ли онова, което искат те? Не копнееш ли да си щастлива и 

обичана? 

– Аз нямам право да искам каквото и да е – тя не пожела да го 

погледне. Дръпна ръката си, ала той не я пусна. 

– Значи,… единственото, което правиш, е да изпълняваш нечии 

желания? 

– Нещо такова. 

– Тогава,… – той я обърна и я накара да го погледне. Положи 

длани на раменете й и ги плъзна към шията й до челюстта й – искам да 

сключим договор. 



Очите на Ева блеснаха срещу изгряващото слънце. Тя отново 

почувства натиск върху китките. 

– Искам да ме подлудиш. 

Натискът се прехвърли върху гърлото й. 

– Подлуди ме! Днес. Утре. И до края на дните ни. 

Ева притвори уста възхитена и ощастливена, когато Исидор я 

притисна към себе си и запечата договора им с целувка. Докосването му 

посъживи и слаба руменина изби по страните й. Щом отлепи устни от 

нейните, Исидор побърза да изложи останалите си искания. 

– И помни, че ако не изпълниш условията на договора, ще те съдя 

до дупка, така да знаеш. Чувала си за репутацията ми. 

– И ти – за моята – подсмихна се тя и също го притисна. После се 

отпусна върху него, усещайки болката да се връща. – Но… първо ме 

заведи в поликлиниката, преди да изкървя до смърт. 

– При Нашев, нали? 

– Откъде знаеш за него? – изгледа го подозрително Ева. 

– Запознахме се, докато те следях от ревност. 

– О? Той ти е казал за Копойска? 

– Да. Но по-важното е, че е женен. 

Ева се засмя и се остави адвокатът да я вдигне на ръце и отнесе на 

предната седалка. Докато й помагаше да събере полите на роклята си, 

Ева забеляза как гардовете на Синчето започнаха да се приближават. Те 

бяха вървели спокойно по алеята, ала щом ги забелязаха, понесоха се в 

лек свински тръс към тях. Исидор нямаше да успее да изкара колата 

навреме. Адвокатът беше доста скован от собствените си рани и дори 

когато ги видя, забърза се, ала изпусна ключовете в паниката. 

Оставаха броени метри. 

Ева изгледа мъжете косо през огледалото за задно виждаше и 

очите й отново блеснаха срещу изгряващото слънце. Над колата веднага 

се спусна коварното течение, плъзна се и като секач мина през две 



срещуположни лампи. Те се олюляха напред-назад и паднаха 

едновременно, препречвайки пътя на гардовете. Поразени от тази 

„случайност“, горилите набиха пети и в миг си спомниха след кого 

изобщо бяха тръгнали. Един се прекръсти, друг потърси синьото си око, 

трети – червения си конец, но накрая задружно се разтичаха да се 

спасяват кой-както може. 

Вятърът лъхна заканващо срещу им, след което се обърна и 

последва колата на Исидор, удряйки се в последната табела на града. Ето 

как богинята на хаоса напусна Созопол веднъж завинаги. 

 


