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Боже, избави България... 
В. Левский 

 

Въведение. 

- Попе, попе още един... още един труп – изграчи 
рошавия и дрипав човечец и се захили диво.  

Едрият човек в черно расо само изсумтя и перна 
през лицето лудия. 

- Ванка, май не съм те пращал скоро на ремонт в 
жълтата болница. 

- Така де, покойник исках да кажа. 
- Ало, жена ми, още един за днес – говорейки по 

мобилния си, попът изхвърли лудия от църквата – и 
виж уреди формалностите по погребението, че кли-
ентелата много нарасна. Не мога да се занимавам сега 
и с агенцията. Да не вземеш да описваш таксите в 
дневника както предния път! 

Попът се качи в черния си мерцедес и замина на 
частно парти при своя съдружник и син, където ку-
понът беше в разгара си.  

Голи девойки танцуват около трима мъже във ви-
лата на сина му. 

- О полковник, как е хавата – последва силна прег-
ръдка между баща и син – Виждам, че не скучаете тук. 

- Каналът е уреден, момичетата утре пътуват за 
Германия. Да те запозная с колегите от полицията. 
Капитан Денев отговаря за девойките, а майор Петров 
за дрогата - метедрина. 

- Ами да се разкършим тогава – попют хвърли ра-
сото и награби едно от момичетата – времето е наше... 
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На следващия ден, вилата на Маджар-
ски.  

Другият син на свещеника е депутат в парламента, 
член в комисията за борба с корупцията и организи-
раната престъпност. Днес е рожденият му ден. Цялото 
домочадие се е събрало за празника. 

- Айде бе Петко, айде бе, сине – попа говори по те-
лефона – само тебе чакаме, стига с тоя парламент. 
Всички са вече тука. Между другото, говори ли с Ав-
рамов да блокира закона за легализиране на прости-
туцията, че тоя хотел как се строи! Какво, какви СРС-
та? А, може да ни подслушват ли? Е, ти само му кажи, 
че той ще си получи сухото, но първо да свърши ра-
ботата! Деца... Красимире, завъртете го това агне мал-
ко бе. Ами то ще изгори само от едната страна. Док-
ладвай положението! 

- Значи, момичетата пътуват за Германия. Метед-
рина е пристигнал от Китай. Две хиляди евро за ки-
лограм като се разбие на дози чистата печалба е около 
120 000 евро. Пратката е 10 килограма. 

- Добре, добре! Да видим как ще тръгне само, че 
първия път знаеш как е. В Англия имаме ли хора? 

- Братовчедът действа там... 
- А ето и депутата идва! На брат си няма да казваш 

нищо за метедрина, знаеш мнението му. Айде да си 
жив и здрав мойто момче и да илядиш – целува Петко 
и крепко го прегръща – Попадийо вади ракията и да 
сядаме че стана утре. 

Родата поздравява Петко. 
- Тате недей такива приказки по телефона...знаеш, 

че ония само това чакат. Масово се подслушват теле-
фоните. 

- Красьо, дай на брат си от ония джаджи, дето заг-
лушават устройствата за подслушване. 
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- Ще му дам обаче се говори, че са вкарали техника 
последно поколение на която не й действа и тази 
джаджа. 

- Кой каза наздраве за депутата – член на комисия-
та Мушлев, който се трепе ден и нощ за нашата мила 
татковина! 

- Урааа! Да живее демокрацията и майка България. 
И Бог да пази рода Маджерски!!!  

 
 

Полицията. Кабинетът на полковник 
Маджарски.  

Водят шеф на ромски клан. 
- Разрешете г-н полковник, водя ви Българанов... 
- Да, да! Свободен си сержант. 
Остават само двамата- полковника и Българанов. 

Настъпва тишина. 
- Ммда...Име и фамилия? 
- Васил Българанов. 
- Така, интересна фамилия. С какво се занимавате, 

работите ли? 
- Да имам бизнес за цветни метали. 
- И до там ще стигнем. Знаете ли защо сте тук? 
- Честно казано не. 
- Ммм а имената Добрин, Плахия, Сабри, Куция и 

Сляпата да ви говорят нещо? 
- Ами не... трябва ли? 
- Има повдигнато обвинение за организиране на 

група за просия, но това е най малкото. Имаме ин-
формация и за бебетата в Гърция и за проститутките 
във Франция!!! Срамота, момичетата направиха пъл-
ни самопризнания… и така какво ще правиме, Бълга-
ранов? 
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- Аз отричам всичко! 
- Българанов възможностите са две. Сътрудничиш 

и снемаме обвиненията. Не сътрудничиш и давам ход 
на преписката с целия доказателствен материал на 
прокуратурата... Ти решаваш! 

- Ама как точно трябва да сътруднича? 
- А най после говорим на един и същи език. Ще на-

пиша на този лист една сума, а ти ще ми кажеш какво 
мислиш за нея... Ясен ли съм? – подава му листчето- 
Еее??? 

- И какво трябва да направя аз? 
- Трябва да направиш така, ако искаш да си спасиш 

задника, че аз да не подам тази преписка в  прокура-
турата... Ясен ли съм вече? 

- Да, но аз нямам толкова пари! 
- Колко върви едно бебе в Гърция а? Това е телефо-

на ми. Обади се като помислиш, само че срока за раз-
мисъл е 24 часа. След това знаеш какво става. А сега 
изчезвай! 

Българанов напуска кабинета. 
- Денев ела в кабинета ми. 
- Разрешете г-н полковник. 
- Влизай, влизай, Българанов досега беше тук. Не 

ми вдъхва доверие този човек. Сложи му опашка два-
ма човека. Нека са Бисер и Антон. Пусни му и едно  
СРС.  

- Разбрано г-н полковник. 
- И стига с тия официалности когато сме сами. 
- Слушам – излиза от кабинета. 
- Петров ела в кабинета ми. 
- Кажи началник. 
- Как вървят нещата с метедрина? 
- Вече е получен от нашите в Англия. Почти при-

вършват с разбивката на дози и тия дни ще го пускаме 
на пазара. 
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- На всеки 8 часа искам да ме информираш как 
вървят нещата. 

- Слушам! 
- Довечера ако искаш ела на вилата. Ще има мане-

кенки, свежа кръв- звъни по мобилния си. 
- Добре- излиза. 
- Централата до Ватикана! Пчелите са в кошера, 

след ден- два осите излизат! 
- Разбрано, мойто момче – отговаря попа. 
Луксозната къща на Българанов. Членове на Ме-

шерето са се събрали да обсъдят положението. През 
това време къщата е зорко наблюдавана от хората на 
Маджарски. Единият звъни по телефона и докладва 
ситуацията на полковника. 

- 50 000 евро! Това ченге какво си въобразява- Бъл-
гаранов е бесен- в затвора ще лежа, но тези пари няма 
да ги дам! 

- Спокойно бай Василе, имаме наш човек в проку-
ратурата. А и там тарифата е много добра 20 000 . 

- Сигурна ли е работата? Защото ми писна от тези 
мошеници! 

- Абсолютно! Винаги е помагал.  
- Ей сега се обаждам на Маджарски и ще го разка-

рам... Маджарски мойте уважения, но не мога да при-
ема предложението ти... Аз достатъчно мислих! Да 
това е окончателното ми решение! Да знам какво 
следва... Ай сиктир бе, докога ще ме изнудваш!!! 

 

Кабинетът на Маджарски. По-късно 
същия ден. 

Полковникът пали цигара от цигара с почервеняло 
лице. 

- Денев в кабинета ми веднага! 
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- Слушам. 
- Оформи една заповед за обиск на дома на Бълга-

ранов по надлежния ред! Обиска лично ти ще извър-
шиш, при който ще откриеш 200 гр. кокаин! Знаеш 
къде е коката, действай! 

- Слушам! – излиза. 
- Циганин мазен, ще те разбия!!! 
- Петров в кабинета ми! 
- Слушам. 
- Докладвай положението в Англия! 
- Имаме проблем с руснаците. 
- Руснаците... те пък кво искат! 
- Московската бригада, държат пазара на дрога. С 

тях шега не бива! 
- И какво искат. 
- Искат премиера на България да бъде отстранен! 
- Тия хора луди ли са бе! Иначе какво? 
- Шефе, половината са бивши СПЕЦ-назовци, а 

другата част са чеченски главорези. 
- И какво сега? Трябва да ликвидираме премиера!!! 
- Или правителството да подпише договора с рус-

наците за АЕЦ Белене по техните параметри! 
- Не, не, не! Аз такива сделки не правя. Няма ли 

някакъв друг начин? 
- Не! Това са условията им, за да ни пуснат на паза-

ра. 
- Метедрина, който дойде от Китай, не го ли ку-

пихме от някакви руснаци? 
- Точно така. 
- Кой отговаряше за тази операция, Петров? 
- Аз но... 
- Без но! Пак аз трябва да ти оправям бакиите! До-

кога бе Петров, докога? На есен идат избори за пар-
ламент нали така. Народа ще измете сегашните уп-
равници, а  с тях си отива и премиера. В това е нашия 
шанс! Но новите дали ще подпишат за Белене с рус-
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наците и както те искат, това вече е божа работа! Или 
пък не е? Ако е наш човек! Кажи на руснаците че ще 
получат каквото искат, но ще трябва да изчакат! 
Междувременно ние вече трябва да сме на пазара! 
Ако трябва заминаваш за Англия, не ме интересува, 
ти ги забърка тия лайна! Действай. 

- Слушам – излиза. 
- Брат ми кога може да се видим? Не е за по теле-

фон. Тази вечер на вилата става ли? ОК 20 часа. 
Вилата на Маджарски. Полковника и отеца в нерв-

но очакване на третия член на семейството, депутата. 
- Така значи, на брат ти нищо няма да казваме за 

метедрина! Просто едни хора са ни направили делово 
предложение за АЕЦ Белене и това е. 

- И аз мисля , че така ще е най добре. 
- А, ето те и теб, избранико народен. 
- Какво толкова спешно и важно има, та чак и два-

мата сте тук? 
- Сине получихме предложение от едни хора, ако 

можем да съдействаме за подписването на договора за 
изграждане на АЕЦ Белене, с приоритет на руските 
клаузи по договора, хората ще се отблагодарят щедро. 

- И какво очаквате от мен, аз не съм в енергийната 
комисия. 

- На есен ще има избори, с брат ти сме на мнение, 
че вашата партия ще оглави държавата. Идеята ни е 
тогава да влезеш и ти в играта. Говорим за сума от 200 
000 евро на глава. Какво ще кажеш? 

- Чул ви Господ, но аз не съм толкова сигурен, че 
ние ще спечелим  изборите есента. Ако обаче това 
стане факт, имате подкрепата ми! Брат ми, а бе сина 
има проблеми, понатиснал една девойка и тая като 
разбрала кой е баща му.... Сега ще го съди! Виж там 
ако можеш да помогнеш. 

- Е Пеци няма да се излагаме сега! Ще оправим тая 
работа. 
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- С такива синове! Само Бог над нас! Красьо къде са 
момичетата, че да полеем случая. 

- Ей сега идват- звъни по телефона. 
 
 

След два дни. Кабинетът на Маджарс-
ки.  

Полковникът и Петров са угрижени. 
- Петров, правителството изведнъж се оказа много 

сговорчиво за Белене, сутринта са подписали с русна-
ците, като изцяло приемат техните условия!!! Офици-
алното обяснение е, че щели да ни съдят в Европа за-
ради някаква си клауза, ако не подпишат. Без да съм 
експерт в енергетиката подозирам, че са се продали. 
Въпросът е, какво следва от тук за нас в Англия? Чуй 
се с руснаците, да видим какво ще кажат пък те! 

В кабинета като стрела влита Денев. 
- Бисер е намерен мъртъв пред къщата на Българа-

нов! 
- Как така? 
- Антон е отишъл да вземе кафе и като се връща го 

намира застрелян в главата! 
- Посред бял ден! Някой не е ли видял нещо? Я 

включи телевизора, може да кажат нещо. 
- През нощта е взривено издателството на вестник 

„Изложба”, както знаете от там излязоха флашките 
със записи на разговорите между премиера и дирек-
тора на Главна Дирекция Митници за Бешо уискито. 
В разговорите премиера нарежда на генерал Луков да 
прекрати проверките на фабриката за алкохол на Бе-
шо Бешев. А сега една новина от енергетиката. Пра-
вителството изненадващо подписа договора за изг-
раждане на АЕЦ Белене, като безусловно приема 
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всички финансови и технически параметри на руска-
та страна- телефона на полковника звъни. 

- Слушам г-н Генерал! Да в момента гледам нови-
ните! Лично ще се заема със случая! Да, да по меко с 
Пани Панев, Пердашкова и въобще със всичките там 
от „Изложба”. Тъй вярно г-н генерал. 

- Денев какво стана с обиска на къщата на Българа-
нов?   

- Всичко е изпълнено както ми наредихте! 
- Добре, обадете се на съпругата на Бисер и ето 5 

000 лв. Дайте ги на жената! 
Денев излиза. 
- Значи Петров чуй се с руснаците и да видим как-

во ще става. А пък аз да се захващам с тези от „Излож-
ба”- та и Пани Панев от РеЖеСе . 

- Слушам. 
 

Съдебната палата. 

В зала №13 се гледа се делото на Българанов.  
Съдията обаче не е този, на който ромите са плати-

ли, залата е пълна с роми. Настъпил е смут при вида 
на друг съдия. 

 - Обвиняеми, как ще обясните, че вашето име е  на 
първо място в показанията на четирима свидетели по 
делото, в което сте обвинен за отвличане и склоняване 
към проституция и трафик на хора. 

- Това е клевета! 
- Също така и за продажба на бебета в Гърция. 

Признавате ли се за виновен по тези обвинения? 
- Не се признавам! 
- Да се отбележи, че обвиняемия не се признава за 

виновен. Въведете свидетелите по делото! 
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Залата се разшумява, чуват се освирквания. Съдеб-
ната охрана докладва на съдията, че свидетелите не са 
се явили. 

- Делото се отлага поради неявяване на свидетели-
те. Насрочвам следващото заседание за 15 Март . 

Ромите въздъхват с облекчение. Българанов се об-
ръща към адвоката си шепнейки. 

- Как е възможно! Толкова пари дадохме и друг съ-
дия! Ще хвърчат глави! И с тези свидетели трябва не-
що да се направи веднъж и завинаги!!! А вчера и с 
този скалъпен обиск у дома и подхвърлената кока!?! 
Маджарски... Маджарски. 

 
 

Църквата, в която служи архимандрит 
Петър Маджарски.  

Красива жена със смирено изражение плахо прис-
тъпва към свещенослужителя. 

- Отче, ще може  ли... да ме изповядате. Не търпи 
отлагане! 

- Заповядай, чадо божие! 
Въвежда я в специално пригодена за целта стая, ка-

то заключва вратата. Устните му се сливат в едно цяло 
с нейните в страстна целувка. Ръцете му здраво обх-
ващат напращелите й полукълба, с майсторско дви-
жение божия служител свали оскъдното дамско бельо 
и с надебелял глас прошепна в ухото й, хапейки го 
нежно. 

- Ох...ох Биляно как ми липсваше само!?! 
В този момент на вратата се почука и някой опита 

да я отвори. Двете тела отвътре застинаха заклещени 
във фатална прегръдка. 

- Попе, попе вътре ли си? 
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Свещеника с огромно неудоволствие разпозна гла-
са на благоверната си съпруга, но направи знак на 
възлюбената си да запази пълно мълчание. Миг след 
това по коридора се чуха отдалечаващите се стъпки на 
бедната и нищо неподозираща жена. Двамата се от-
дадоха безмълвно на грешната си любов, като само на 
моменти приглушено се чуваше следното. 

- Ах, попе... ах, попе, изповядай ме! Грешна съм!!! 
 
 

ГККП Калотина. Митницата.  

Старши митнически инспектор Асенов работи на 
компютъра в канцеларията. Телефона звъни продъл-
жително. Най после инспектора отговаря. 

- Митницата при ГКПП Калотина, ъ-ъ-ъ слушам! 
Здравей началник! Ами работим, работим. Да...така!- 
митничаря доволно закима с глава в знак на съгласие. 

- Само номера на колата да ми кажеш пак. СА 1199 
ЕВ разбрано, разбрано. Лично аз ще се погрижа да 
няма проблеми. Кога това? А добре дошли да са! Доб-
ре Пеца ще ги чакам, аз тогава ще съм нощна смя-
на...Тъй че, няма да има проблеми! Айде и поздрави 
стария! 

 
 

Полицията. Кабинетът на полковник 
Маджарски.  

Полковникът и брат му разговарят. 
- Говорих с Асенов от Калотина. Няма проблем. 

Нашата кола с монетите ще мине когато той е на смя-
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на. Тоя път са римски златни, добра реколта! Айде аз 
ще ходя, че с тая комисия... 

Разделя се с брат си ухилен, та чак озъбен до уши. 
Колко му трябва на един депутат. 

- Петров, ела в кабинета. 
- Началник, руснаците потвърдиха, че нашите са 

подписали за Белене. Дават ни зелена светлина за ме-
тедрина в Англия, но ще ни дерат 30% от продажбите, 
защото лакомията на правителството била огромна! 
Цялата работа е струвала на руснаците 200 милиона 
евро!!! 

- Така е когато усещат, че губят почва под краката 
си и бързат да се нагушат. То не бяха магистрали и 
чудесии. Сега дойде ред на Белене. А имаше един чо-
век, който когато беше в системата на МВР говореше: 
”Аз съм професионалист, мен политиката не ме инте-
ресува”. После този човек стана кмет, а сега милионер 
в евро. Есента не е далече Петров, а с нея и изборите. 
А с това и краят на тяхната власт! А ние се притесня-
вахме, че няма да подпишат!!! А за 30% не се плаши. 
Когато оборота е голям, няма да ги усетим тия 30% 
отчисления за руснаците. 

- Началник свидетелите по делото на Българанов са 
оттеглили показанията си срещу него. Да пускам ли 
преписката от обиска с намерената дрога в дома на 
Българанов. 

- Неговия съдия вече е извън играта! Хванахме го в 
момента на получаване на подкупа. Така че  няма 
мърдане! Всеки миг трябва да дойде при мене. 

Дежурния въвежда Българанов. 
- Разрешете г-н полковник... 
- Сядай, сядай Българанов! Светът е малък, а! Нали 

разбра за твоя човек Кадиев. Право съди, криво седи 
или как беше криво съди, право седи. Какво ще пра-
вим с този кокаин, че и 200 грама, малко като че ли 
надхвърля еднократната наркоманска доза. А Бълга-
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ранов сега какво правим? Исках да се разберем като 
хора предния път, но ти не ми даде възможност. Аз 
какво да те правя сега? Ти ми кажи! Принуден съм да 
те дам на прокуратурата, с такова количество намере-
но у вас шега не бива! 

- Г-н полковник, не може ли да се разберем! 50 000  
както се бяхме разбрали... 

- Бяха 50 000! Сега са 100 000 или раирана пижама в 
не толкова луксозни условия. Изборът е твой! 

- Ами имам ли избор! Как ще стане цялата работа? 
- Давам ти номер на банкова сметка, в която парите 

трябва да са преведени до 48 часа. Ясен ли съм? И без 
номера, защото следващ път няма да има!!! Изчезвай. 

Българанов излиза с наведена глава. 
- Ей така се прави бизнес Петров, гледай и се учи. 

При това безплатно! 
Телефона звъни. 
- Пуснете ги да влязат. Пердашкова и сие от в-к 

„Изложба”. Ще трябва да ни оставиш Петров. 
- Заповядайте г-жо Пердашкова, а младия госпо-

дин? 
- Това е моят асистент, който винаги и навсякъде е с 

мен! Можете да говорите свободно пред него. 
- Слушам вашите обяснения, съмнения, вер-

сии...Кой според вас може да е взривил издателството 
на в-к „Изложба” и защо? Слушам ви. 

- Г-н полковник знаете предполагам за флашките 
със записите на разговорите между премиера и гене-
рал Луков  касаещи проверките на фабриката за ал-
кохол на Бешо Бешев. От тези разговори става ясно, че 
премиера нарежда на г-л Луков в качеството си на 
директор на Главна Дирекция Митници да прекрати 
тези проверки, които всъщност са напълно правомер-
ни и установяват нарушения водещи до затварянето 
на въпросната фабрика. Може да прозвучи налудни-
чаво, но  аз не изключвам възможността премиерът да 



 
 

21 
 

има пръст в този вандалски акт с взрива на издателст-
вото. 

- Това са сериозни обвинения г-жо Пердашкова, 
имате ли някакви доказателства, защото гореизложе-
ните умозаключения не биха издържали в никой съд... 

- Естествено, че нямам. Мисля, че събирането на 
доказателства е работа на полицията! 

- Работим по случая, но часът на извършването на 
престъплението, както и отдалечеността на издателс-
твото от жилищни сгради ни затруднява доста! Все 
пак за полицията е важно да знае  и източника на тези 
флашки. Смятаме, че ключът към разкриването на 
извършителя на този вандалски акт е точно източни-
ка или поне човека който ви носи тези флашки. Раз-
бирате ли това би помогнало много на нашата рабо-
та... 

- За съжаление и ние не знаем кой е правил тези 
записи, а човека донесъл ги в издателството ни е оста-
вил плик на охраната, в който са били флашките. Чо-
векът е бил с брада, тъмни очила и шапка. 

- Ммдааа това не ни помага изобщо! Ще бъда отк-
ровен с вас, засега не е открит извършителя. Работим 
по няколко версии. Ще поддържаме връзка, ако нещо 
се сетите или се появят нови факти, флашки...Това е 
мобилния ми номер. Можете да звъните без да се при-
теснявате колко часът е. Довиждане! 

- Благодаря за вниманието и успех в разследването! 
Излиза съпроводена от асистента си, докато теле-

фона на бюрото звъни. 
- Заповядайте г-н Панев. Искам да ви благодаря 

първо, че така бързо се отзовахте на поканата ми за 
този неформален разговор... 

- Винаги съм готов да помогна с каквото мога на 
органите на реда! 

- И така г-н Панев направихте редица изявления по 
медиите, че това правителство е корумпирано. Редно 
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е ако разполагате с някакви доказателства да ги пре-
доставите на органите на реда. 

А и взрива в издателството на „Изложба” повдига 
редица въпроси около тези флашки. Вашето име също 
бе намесено от пресата. Сега е момента, ако желаете 
да внесете някакви доказателства или поне информа-
ция за автора на флашките! Защото укриването на 
факти за извършени престъпления, също попада под 
ударите на закона! 

- Значи самия факт, че тези разговори записани на 
флашки са изнесени пред пресата от мен, отхвърля 
възможността за укриване. А кой е автора аз не зная. 
А доколко са автентични нека оставим на специалис-
тите да кажат! Взрива на издателството са засегнати 
интереси. Нека полицията установи чий  интереси. 
Бих искал наистина да помогна на разследването, но 
за съжаление не виждам как! 

Документите относно ширещата се корупцията в 
настоящото правителство, с който разполагам са пре-
дадени на прокуратурата, касаят вътрешния минис-
тър. Така, че моята съвест е чиста! 

- Още веднъж искам да ви благодаря за съдействие-
то г-н Панев. И ако искате нещо да споделите за ко-
рупция или други престъпления в бъдеще, аз сам на 
ваше разположение по всяко време на денонощието. 
Това е телефона ми... 

- И аз благодаря...и успех! 
 Маджарски звъни по телефона. 
- Г-н Генерал ударихме на камък, както очаквахме 

и при двамата. Автора остава неизвестен, версията с 
къртицата става все по реална. Трябва да си изчистим 
нашия двор! Слушам.  
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Кабинетът на премиера.  

Премиерът и представител на една от големите 
агенции за социологически проучвания разговарят. 

- Наближават избори, искам рейтинга ми отново да 
бъде вдигнат. Цената няма значение! 

- Разбирам г-н премиер. Всичко ще бъде на оби-
чайното високо равнище! 

 
 

ГККП Калотина. Митницата.  

01:00 часа.  
БМВ с номер СА 1199 ЕВ спира пред пункта. След 

кратък разговор на шофьора с младши митническия 
инспектор миг по-късно се появява и Асенов. Двамата 
с  шофьора отиват в канцеларията му, където Асенов 
получава дебел плик с банкноти. Стискат си ръцете и 
се разделят. 

 
 

ГККП Дунав мост. Митницата.  

01.30 часа.  
ТИР с молдовска регистрация е надлежно проверя-

ван от нощната смяна. Намерени са голямо количест-
во цигари без бандерол. Митничарите започват съста-
вянето на протокол. В този момент звъни телефона на 
старшия на смяната. 

- Да! Слушам г-н генерал, пардон г-н директор! 
Допуснали сме грешка! Протокола ще бъде унищо-
жен ...веднага!!!И момчетата от смяната... ще бъдат 
финансово поощрени. Разбрано!... И ТИР-а ще про-
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дължи по пътя си необезпокояван! И още веднъж се 
извинявам. 

 
 

Съдебната палата.  

Ще се гледа делото на Българанов. В залата има се-
риозно ромско присъствие. Не липсват и представи-
тели на Български хелзинкски комитет.  

- Свидетелите по делото са оттеглили показанията 
си. Поради липса на доказателства делото се прекра-
тява! 

Залата ликува. Ромите се прегръщат. Българанов 
ръкопляска на съдийския състав. Поздравява се с ад-
воката си и тръгва към изхода на залата. В коридора 
чакащите журналисти посрещат ромския бос с въпро-
си. 

- Доволен ли сте от изхода на делото г-н Българа-
нов? 

- Справедливостта възтържествува! Винаги съм 
вярвал в българското правосъдие! 

- Какво доведе до този обрат в делото? 
- Лъжесвидетелството се наказва от закона- адвока-

та взема думата – на хората позволили си да опетнят 
честта на г-н Българанов ще им бъде потърсена отго-
ворност. Благодаря ви!  

 
 

Луксозен хотел в Правец. 

Бешо Бешев е редовен гост тук. Много често биз-
несменът, собственик на фабрика за алкохол, отсяда-
ше в това райско кътче за провеждане на делови и 
приятелски срещи, обикновено завършващи в компа-
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нията на млади момичета. Тази вечер фабрикантът 
беше сам, защото очакваше особено посещение в 
апартамента, където беше отседнал.  

Към 00.30 часа във фоайето на хотела влязоха двама 
едри мъже облечени в тъмносиви костюми и поискаха 
да отидат до апартамента на Бешев. Рецепционистка-
та позвъни по вътрешния телефон. 

- Г-н Бешев, гостите които очаквахте са тук. Да, да 
пиколото ще ги придружи. Приятна вечер. 

Само че, гостите отказаха пиколото да ги придру-
жи. През това време Бешев, очаквайки своя гост, раз-
пускаше с бутилка уиски. На вратата се почука.  

- Влизай, влизай Генерале! 
Двамата мъжаги нахлуха вътре и веднага го награ-

биха. 
-Какво става – едва изпъшка жертвата – Кои сте 

вие? 
- Дължиш 10 милиона на един човек! Търпението 

на този човек се изчерпва! Кога ще върнеш парите? 
- Аз съм честен човек, не дължа пари на никого! 
Тук вече нервите на единия не издържаха, хвана 

Бешев за реверите на сакото и го раздруса силно. 
- Ти докога ще ни разиграваш бе... Искаш ли да си 

поговорим с дъщеря ти? Само че не знам дали след 
това ще я разпознаеш!  

В този момент фабрикантът рязко се хвана за сър-
цето и се опита да си поеме въздух  

- И стига с тоя театър, защото започва да ми пис-
ва!!! 

Едрият блъсна Бешев на леглото, който се сгърчи и 
спря да се движи. 

- Айде, стига толкова! – намеси се другият - Не го 
ли виждаш, че едва диша?! 

Проверява пулса на врата му. 
- Знаеш ли колко съм ги виждал такива...  
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- Няма пулс! Мъртъв е! Това не трябваше да става! 
Сега върви да изключиш централното, а след това и 
аварийното осветление на хотела, а после да вземеш 
записите от видеонаблюдението. И по-бързо, защото 
тук са на СОТ!!!  

 
 

Вилата на Маджарски. Същата вечер.  

Полковникът, отчето и Българанов са в добро наст-
роение. 

- Този лудия защо си го довел тук тате? 
- Е все някой трябва да сервира и да почиства след 

нас. Абсолютно безобиден е. Даже не знае кой ден  
сме днес! Тъй ли е Ванка?  

Лудия се опули и изръмжа в знак на съгласие, но 
това за другите си изглеждаше напълно нормално. 

- Г-н полковник още веднъж искам да благодаря за 
съдействието! 

- Всичко си има цена Българанов! Аз обаче имам 
едно предложение, понеже сега покрай делото срещу 
теб се поохарчи малко! Ще ти дам възможност да си 
избиеш тези разходи, че и отгоре. 

- За какво става въпрос? 
- Ванка, я отиди да нахраниш кучето на двора, че я 

го виж как е пощръкляло! 
Викна му полковника нервно и Ванката що да сто-

ри, взе че отиде.  
- Ти имаш сериозна мрежа във Франция където 

пласираш свежа плът, нали така? Какво ще кажеш 
малко да поразширим дейността, като вкараме и лека 
дрога в цялата тая работа? 

- Какво печеля аз от това? 
- Печелиш 20 процента от оборота. Знаеш ли колко 

са двайсет процента? Никой не дава повече от 10! 
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- Тридесет и си стискаме ръцете! 
- Ей, голяма хиена си! Вчера едва отърва затвора, а 

днеска трийсет! Недей да забравяш кой те измъкна. 
- Добре де, добре двадесет процента! Но искам тво-

ята закрила пред закона и за бъдеще! 
- Това се разбира от само себе си – стискат си ръце-

те- къде са мургавите красавици, че вече не издържам! 
Друго си е горещата циганска кръв... Очи чорние – 
запява – очи жгучые. Ванка, носи още пиене и мезета, 
че не остана служба!  

Българанов нарежда по телефона девойките да ид-
ват. 

- И не се бавете, че хората са ВИП. Аз също съм на 
адреса, така че да не се излагаме нали! Най доброто от 
най доброто! Айде... 

 

Квартирата на Ванката. На следващия 
ден. 

07:45 часа.  
Ванката се прибира от вилата на Маджарски в им-

провизираната си квартира, чието обзавеждане оли-
цетворяваше присъствието на един нездрав разум. 
Хаоса беше пълен. 

Забърка си едни пържени яйца докато стане осем 
часа. Извади под една плочка от паркета мобилен те-
лефон, прегледа съобщенията си и на свой  ред изп-
рати едно със следния текст. 

„Лисицата е в курника, кокошките спят непробуд-
но! Появи се нова квачка, черна и хитра. Петела вече я 
качи... какво да правим с яйцата?” 

След което хапна, легна в нарочно мизерното си 
легло и засънува. Странен сън- той самият беше кукла 
на конци. А някакъв стар и сбръчкан човек, смеейки 
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се ужасно, дърпаше тези конци, който бяха направени 
от човешки черва. После се появи  някакъв друг в ге-
нералска униформа и започна да се моли  на съсухре-
ния старец. Но той изобщо не се трогна, а злобно  
шибна през лицето молещият го. 

Събуди се целият облян в пот, погледна часовника. 
Беше станало 13.35 часа. Полежа малко, разсъждавай-
ки върху неразбираемите сцени от съня си, изтръска 
глава и стана да си направи кафе. 

Погледна се в счупеното огледало и се зарадва кол-
ко е брадясал, неумит и със сплъстена коса. 

След като си изпи кафето започна да прави лицеви 
опори на три стола. Като във времето за почивка кля-
каше на един крак. Изпоти се та чак се вмириса, но за 
по голяма автентичност на неговата лудост, нито се 
избръсна, нито се изкъпа. Написа набързо нещо на 
един лист и го сложи в  джоба на скъсания си балтон, 
подарен му от попа. Облече си дрипите и пое към 
църквата и своя покровител Отеца. Пътят  до църква-
та минаваше покрай едно полицейско управление. В 
този момент пред управлението стоеше млад мъж в 
дънково яке. Ванката се блъсна силно в човека  и едва 
не го събори, незабелязано пъхна  листа хартия в 
джоба на непознатия, който беше написал  в кварти-
рата си. Младия мъж напсува на майка лудия и го от-
прати с шут отзад. Всеки пое по пътя си, Ванката към 
църквата, а другия влезе в полицейското управление. 
Макар понякога всички пътища да водеха до едно 
място. 
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Кабинетът на полковник Маджарски. 
Полицията. 

Полковникът и Петров гледат новините по телеви-
зията. 

„- Тази сутрин в хотел в Правец бе намерен мъртъв 
Бешо Бешев. Полицията съобщи , че няма следи от   
насилие по тялото на жертвата. Към един часа през 
нощта електричеството в хотела е спряло за около пет 
минути, вероятен токов удар е причината за това. 
Според полицията фабриканта на алкохол е починал  
най вероятно от инфаркт, но се работи и по още ня-
колко версии. За нашите зрители ще припомним, че 
името на Бешо Бешев присъстваше в записите на раз-
говорите между премиера и генерал Луков касаещи 
проверка на фабриката му за алкохол. Според нео-
фициални източници покойния вече бизнесмен е 
дължал крупна сума на човек известен като Куклово-
да. За митичната фигура на Кукловода се предполага 
само, че това е наследника на убития Андрей Лука-
нов....” 

- Хмм... положението става доста интересно! – ус-
михна се полковника – Кукловода е създател на някой 
от последните политически партии в България, които 
са парламентарно представени. Управляващата към 
момента партия, също бе създадена и финансирана от  
него. Ако има правителство в сянка, то това е той!!! 

„- И сега една политическа новина. Ново формиро-
вание заяви своето присъствие на политическата сце-
на в България. ”Напред България” е движение обра-
зувано с цел активно участие в политическия живот. 
Единствената задача, която стой пред движението е да 
бъде парламентарно представено на предстоящите 
избори през есента. Неформален лидер на новото 
формирование е професор Игнатовски, известен с 
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дългогодишната си успешна кариера на Уолстрийт 
като финансов консултант. Професор Игнатовски 
заяви пред медиите, че ако  спечелят изборите в Бъл-
гария ще настъпят големи промени. Главно в социал-
ната политика- повишаване жизнения стандарт на 
населението и съдебна отговорност за престъпниците 
по високите етажи на властта. 

- Еее... Това ще бъде ШАХ И МАТ за сегашните уп-
равници! Кукловода явно е решил да прати в забве-
ние „строителя” на магистрали. Но да си дойдем на 
нашата приказка. Българанов  вече е в играта . С него 
покриваме пазара на Франция! 

- Началник да не сбъркаме с този човек. Ами цига-
нин е все пак! 

- Няма циганин, няма българин! Бизнеса трябва да 
се разраства, криза е! Пък и някой беше казал, че па-
рите не миришат. Циганките още по-малко ухаят на 
французойки в тъмнината! 

 
 

Луксозна вила в Бояна.  

Свечерява се. Двамата едри мъже, сложили неволно 
край на житейския път на Бешо Бешев, стоят пред 
Кукловода виновно навели глави. 

- На това ли ви учих в школата момчета? Убийство-
то е крайна мярка! Казах ви само да го сплашите, а   
вие каква я свършихте. 

- Шефе нищо не сме му направили! Явно е бил със 
слабо сърце, за да стане така. Прибрахме записите от 
видеонаблюдението. Платено е на рецепционистката 
да си мълчи. 

- А парите които ми дължеше? Сега ще трябва да се 
занимаваме със семейството му. А това не е удачен 
вариант! 
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Старчето размърда съсухреното си тяло и се замис-
ли дълбоко. 

- Вижте проучете дали не е оставил някакво заве-
щание. И ако не е, имате късмет! Намерете документи 
с неговия почерк и подпис, всичко трябва да е автен-
тично! Нашите от лабораторията ще ги обработят и 
ще направим едно завещание. И умната този път, как-
то съм ви учил! А... и искам да знам всичко за п-к Ма-
джарски! Какво яде, какво пие, какви жени харесва, 
има ли домашен любимец...зависим ли е от наркоти-
ци, кръвна група...Кои са неговите приятели! С кого е 
в най близки служебни отношения. Семейството му. 
Брат му е депутат – пълна информация и за него! 
ВСИЧКО ЗА МАДЖАРСКИ!!! 

Двамата едри мъже, възпитаници на старата школа 
от шести отдел, се измъкнаха  тихо и кротко от вилата 
под булото на мрака. Настъпи пълна тишина. Извед-
нъж тишината бе прорязана от звука на българска 
гайда. Кукловода обичаше да надува гайдата, когато е 
тъжен. А поводи за тъга имаше.     

 
 
       

 Дом за сираци.  

Архимандрит Маджарски разговоря с много кра-
сиво младо момиче. 

- Ето ти триста лева. От нещо друго имаш ли нуж-
да? 

- Искам да намеря родителите си!!!- очите на мо-
мичето се напълниха със сълзи. 

- И това ще стане миличка, и това ще стане- отеца 
бащински я прегърна и едва преглътна напиращите в 
очите му сълзи- ...няма да плачеш сега. Ти си голямо 
момиче вече, млада красива госпожица! Всичко ще се 
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нареди, обещавам ти Боряна. И само някой да те за-
качи, искам веднага да ми кажеш!!!Сега ще тръг-
вам...и каквото и да ти потрябва звъни на мобилния 
ми. 

Боряна се прибира в дома, но една от възпитател-
ките го спира на входа. 

- Отче! Г-н Маджарски! Искам да Ви кажа, че Боря-
на тръгва по лош път. Около дома се навъртат разни 
наркоманчета, а може и пласьори да са. И тя започна 
много често да общува с тях. Освен това тука идва и 
едно момче с психични отклонения, да помага... и с 
него си приказва! 

- Благодаря Ви, че ми казвате това. Абсолютно пра-
ва сте, ще имаме разговор с Боряна. А този лудия как 
изглежда. 

- Ами двайсет и две-тригодишен е ... нито се къпе, 
нито се бръсне. Клошар! А, ето го там, върви по ули-
цата! 

- Няма страшно... това е Ванката! Аз пък се чудех 
къде изчезва за по два-три часа след обяд. Напълно 
безобиден е, на мравката път прави. 

- Да обаче знаете ли как му се променя погледа ко-
гато говори с Боряна. 

- Как? 
- Ами избистря се такъв един...като на напълно 

нормален човек! И не знам какво да си мисля. 
- Луд, луд ама и той оценява красотата! За Ванката 

аз гарантирам, една година вече как се познаваме, той 
и в църквата ми помага. Много добро момче. Виж с 
наркоманчетата трябва много да се внимава, те са 
опасни! Но мисля, че и този въпрос ще го решим ско-
ро. Междувременно ако има някакви проблеми от 
какъвто и да е характер, това е визитката ми. Само 
призвънете и аз ще ви набера. Довиждане и Бог да ви 
пази. 
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Отчето още с излизането на улицата звъни по те-
лефона на сина си- полковника. 

- Краси, чуваш ли ме...Нали знаеш дома за сираци 
„Св. Петка българска”? Ами наркомани са зарибили 
целия дом. Погрижи се да бъдат изчистени от там. 
Знам, че не е наша територия, но искам да бъдат из-
ритани от този район веднъж и завинаги! Да това е... и 
не се бавете! 

 
 

Пролетен ден в дома за сираци. 

Наближаваше края на една дълга и мрачна зима. 
Слънцето  беше излязло и се заиграваше с две пухкави 
бели облачета из небесната шир, като отблясъците в 
топящите се снежни преспи, караха човек неволно да 
притвори очи. 

Точно така, леко примигвайки срещу слънцето, 
стоеше Боряна и наблюдаваше как Ванката цепи дър-
ва в двора на дома за сираци. От работата ли, от що ли 
младежа беше захвърлил шапка на една страна, бал-
тон на друга и останал по скъсаната си тениска цепе-
ше дърва та се късаше. Тениската не скриваше почти 
нищо, тялото на атлет, силните и мускулести ръце 
ловко въртящи брадвата определено привличаха пог-
леда на момичето. Но Ванката продължаваше невъз-
мутимо своята работа. 

Боряна изтича до кухнята и след малко се появи с 
чаша горещ чай и сандвич. 

- Ванка, малко хапване няма да ти дойде зле! Няма 
ли да поспреш малко... 

- Спирам само да довърша ей тая купчина! 
- Идваш тука да помагаш, никой нищо не знае за 

тебе....Всички те мислят за луд, а пък аз не! 
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 - Аз също съм сирак. Отраснал съм по домовете! Не 
обичам да говоря за това. 

Остави брадвата и седна.  
- Какво спортуваш? 
- Цепене на дърва. Шегувам се! Ти на колко години 

си? 
- На седемнайсет и половина. А ти? 
- Двайсет и две. 
- Имаш ли си приятелка? 
- Не, нали знаеш че съм психично болен!  
- Не ми приличаш на такъв! Иначе къде живееш? 
- Наблизо, в една гарсониера. 
- Жилището твое ли е? 
- На общината е...от социални грижи ме настаниха 

там. А ти имаш ли си гадже? 
- Ами не. Искат ме, обаче аз не ги харесвам. Но ти 

си готин! Абе  Ванка що не вземеш да се изкъпеш! 
- Абе ще се изкъпя... ама като се прибера в кварти-

рата. Пък и от водата ми става лошо! 
- Май наистина си луд. Обаче всеки човек трябва да 

поддържа хигиена, нали така? 
- Така е. А онези момчета с които си говориш на 

оградата, какви са? 
- Наркомани. 
- Недей да говориш с тях повече! Наркотиците за-

мъгляват разума! Правят те парцал. Не искам да ти се 
случи нещо лошо! Разбра ли ме? 

- Гледай го ти! Той ще ми заповядва с кого да гово-
ря! 

Боряна тръсна буйната си черна коса и се прибра 
обратно в дома. 
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Кабинетът на шефа на  ГДБОП гене-
рал Добромиров.  

Генералът и полковник Христов разговарят. 
- Ванката вече се е внедрил при Маджарски. При-

съединили са към фамилията и Българанов- шеф на 
цигански клан, доста влиятелен човек сред ромите. 
Той ще действа във Франция. Получи се запитване от 
Интерпол за четирима българи от ромски произход 
задържани  в Ница за продажба на дрога. При поле-
вия тест е  излязъл метедрин. Точно с това отскоро се 
занимават и Маджарски! Какво да правим, г-н гене-
рал? 

- Проверете дали четиримата задържани в Ница 
имат досиета. Ако имат- досиетата на моето бюро, и 
копия за колегите от Интерпол. Продължавайте раз-
работката на Маджарски единствено с Ванката. Ни-
какви опашки и СРС-та, полковник Маджарски е мно-
го опитен и хитър! 

- Слушам г-н генерал... Намерен е отпечатък на ед-
на от вратите във фоайето на хотела, където беше  
открит мъртъв Бешо уиски. Отпечатъка е на служител 
на някогашната ДС с псевдоним „кроманьонеца”. Но 
останалата част от досието му липсва...за снимка да не 
говорим. 

- Снимки на топслужителите си на досиета ДС ни-
кога не е слагала, но пръстовите отпечатъци бяха за-
дължителни. Кроманьонеца, кроманьонеца... звучи 
ми познато! Включва радиоприемника. 

„- В САЩ бе заловена група българи, който чрез 
сканиращи устройства са източвали пари от банкома-
ти. Организираната група е нанесла щети на амери-
канската икономика за милиони долари. 

На пристанище Варна митничари заловиха кон-
тейнер с дрога, идващ от Китай ,който по документи е 
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трябвало да съдържа билкови продукти и различни 
подправки за храна. Получателят е китайска фирма 
регистрирана в България занимаваща се ресторан-
тьорство и продажба на билкови продукти от далеч-
ния изток. Същата фирма преди месец е прекратила 
дейността си поради несъстоятелност. 

Въпросът е кой стои зад всичко това. Проникнаха 
ли вече и в България Триадите  ” 

- Журналисти! Имат претенциите да са наясно с 
всичко, пък не знаят за Триадите! 

 Подсмихна се многозначително генерал Доброми-
ров. 

 
 

Вилата на Кукловода. 

Кукловодът бавно слезе по старите каменни стъл-
бища, водещи към мазето на вилата му. След него 
вървяха двама от най верните му хора – Кроманьоне-
ца и Гестапото. Пред тях се откри дървена врата вече 
проядена от червеите, която стареца отвори. В мазето 
миришеше на мухъл и отвсякъде висяха паяжини. 
Кроманьонеца и Гестапото отместиха един  потънал в 
прах гардероб. Там имаше врата, зад която се нами-
раше изба с колекция от много стари и скъпи вина. 
Влязоха вътре и продължиха напред. В дъното на из-
бата се виждаше нова врата, но съсухрения човечец се 
спря пред един от рафтовете с бутилки вино. Натисна  
една от бутилките  навътре и се чу съвсем слаб шум от 
плъзгаща се врата. Здравеняците се огледаха, но не 
видяха никакви плъзгащи се врати. Шефът им нареди 
да преместят много внимателно една композиция от 
буренца с редки вина, зад която се откри вградено в 
стената електронно табло с цифри за въвеждане на 
код. Старчето вкара кодът и на пода се отвори дупка 
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със стълбища. Отново заслизаха надолу, докато в един 
момент се озоваха пред някакво устройство. Куклово-
да опря око до устройството- четец, пауза от две се-
кунди, след което широко се отвориха вратите на 
личната съкровищницата на най влиятелния човек в 
България. 

Върху три изящно резбовани маси бяха разполо-
жени Панагюрското, Луковитското и Могиланското 
съкровища, а на четвърта стояха изключително редки 
златни монети от различни епохи, всяка една от тях 
грижливо надписана. 

- Войводо това оригиналите ли са или копия- едва 
промълви Кроманьонеца. 

- Ти ми кажи?- загадъчно се усмихна Кукловода и 
смигна на сащисания- това май не бях ви го показвал 
досега! А докъде я докарахте със завещанието на Бешо 
уискито? 

- Не е правил завещание, успяхме да проникнем в 
дома на покойния, също така отворихме сейфа му  без 
да го разбиваме. Намерихме документи с неговия 
подпис и някакъв ръкопис с имена на хора който му 
дължат пари... 

- А че той освен уиски аз друго не знам да е разда-
вал! Няма значение...Отлично свършена работа мом-
чета! Най после сме съвсем близо до целта, да си вър-
на десетте милиона, които ми дълже-
ше!!!Документите в сейфа! А за вас награда! 

Прибира документите, като същевременно им по-
дава  по една тлъста  пачка. 

Двамата едри мъже  напуснаха вилата доволни от 
наградата. След като закриха ДС през 90-те години, за 
такива като тях нямаше големи възможности за рабо-
та. Бившия им шеф веднага  ги взе под крилото си. В 
началото той не беше такава сила, но постепенно и 
особено след премахването на Лукавов придоби ог-
ромно влияние и пари. Дългите години съвместна 
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работа и верността на Кроманьонеца и Гестапото ги 
бе превърнало в любимци на техния шеф. 

Кукловода излезе от личния си трезор и тръгна към 
лабораторията, която беше едно ниво по надолу. Под-
земието на вилата беше проектирано и изпълнено от 
руски специалисти, а заключващите устройства и 
електрониката за достъп бяха американско производ-
ство. Имаше и бомбоубежище против ядрен удар. 

В лабораторията работеше професор Наумов, та-
лантлив и доста своенравен млад микробиолог. Ста-
рия човек влезе в лабораторията видимо уморен и 
седна на един от столовете. Професора вглъбен над 
микроскопа дори не го забеляза. 

- Е, как върви лекарството, професоре? Знаеш, че 
не ми остава много. 

- А не съм ви усетил даже кога сте влезли! Лекарст-
вото върви, върви добре...Атакувам вируса по два на-
чина. Както знаете вече открих мощни антитела. Това 
е единия способ. А другия... 

- Нищо не разбирам от вирусология....Остава ми 
най много година живот! Искам да знам колко време е 
необходимо, за да създадете цярът. Няма да жаля 
средства, поискахте най съвременното оборудване и 
го получихте. Ваксината ще носи вашето име! Запла-
тата ви е несравнимо по висока от тази която получа-
вахте в академията. Кога ще бъде най накрая готова 
тази ваксина?!? 

- На този въпрос не мога да отговоря. 
 

Вилата на Маджарски.  

Архимандрита и неговата любовница Биляна раз-
говарят удобно разположени пред камината. 

- Боряна е добре. Дадох и пари, нищо не и липсва 
там. 
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- Да, да! Липсва й най-важното, родители! И като 
следствие на това се среща с наркомани, кой знае мо-
же вече и наркотици да взима. 

- Айде пак с твойта педагогика. Бях ти казал да не 
ходиш там- повишава тон- но ти не. Всичко ще прова-
лиш! Проблема с наркоманите вече е решен! Тези 
боклуци са изчистени от там. Не желая повече  да хо-
диш в домът. Разбра ли ме?!? 

- Аз съм и майка! Толкова години се мъча – разп-
лаква се – какъв човек си ти! 

- Именно, ти си  и майка и ще се издадеш! Боряна е 
умно и чувствително момиче. Веднага ще усети коя 
си. Самият аз едва удържах сълзите си като ходих пос-
ледния път. Нека да изчакаме още малко... 

- Колко да чакам Петре, колко да чакам! Живота ми 
се изчака. Щеше да се развеждаш...десет години слу-
шам тия приказки! Нищо не се променило. 

- Добре де, потрай още малко. Знаеш че те обичам 
– прегръща я – Всичко ще се нареди. Просто не е сега 
момента. Давам ти мъжката си дума, че ще се разведа. 
Нека да приключи една работа и ще бъда единствено 
твой. И тримата – аз, ти и Боряна ще заживеем заедно.  

- Този път не го ли направиш – облича се – взимам 
си единственото дете, от което се лишавах досега за-
ради теб, и изчезваш от живота ми завинаги! Ясна ли 
съм... попе! Три месеца, не повече. Разбра ли? 

- Добре, само се успокой! 
Биляна трясва вратата и излиза. Попа си мърмори 

под носа. 
- Брей, и нова кола й купих, и апартамент й купих. 

Всичко е на нейно име и пак недоволна! 
- Ааа, и мерцедеса ще ти върна, и апартамента. Ти 

не разбра ли, че не всичко се купува с пари! Защо така 
се промени, Петре, защо? А какъв беше преди. Ами че 
опомни се, свещеник си пък в края на краищата! 
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Мислиш, че не знам какво правите тук със синовете ти 
и тези млади момичета ли? 

- Първо не съм свещеник, а архимандрит! И второ... 
С твойта учителска заплата, кога щеше да имаш кола 
и при това нова, а за апартамент да не говорим. Пък 
ти си приказвай, че не всичко се купува с пари. Точно 
този идеализъм винаги ме е привличал най-много в 
теб, но не хапи ръката която те храни. Стига сме се 
карали толкова. Аз не го искам! Ако не се бях проме-
нил, още щях да съм в оная схлупена къщурка. Такъв 
е животът! Какъвто е животът, такъв съм и аз! Лош 
съм, знам го... 

Отдавна съм спрял да вярвам и в Господ, и в Бог!!!И 
в Исус и във Христос! А сега си върви.... 

 

Кабинетът на премиера.  

Премиерът седи царствено в креслото си и разг-
лежда рейтингите си в пресата. Телефонът звъни. 

- Да...А вие ли сте, отдавна не сте се обаждали. Ами 
строим нова България...Не съм забравил кой ме е из-
дигнал...Да повиша заплатите и пенсиите на хората 
ли? Народа изнемогва и се стопяваме като нация ...Да 
, но финансовата дисциплина...Ще остана  в история-
та като национален предател ли???  Ако изобщо бъда 
запомнен с нещо!!! А магистралите...А борбата с ор-
ганизираната престъпност! Да престана да ви хвър-
лям прах в очите...Този народ да се вдигне? Нико-
га...Да знам, че наближават новите избори...Е това на-
рода ще реши! Обаче все още Аз съм министър 
пр...провалил се?!? Е това ще видим на изборите. Раз-
говора приключи... Да не повтарям като папагал... 
Добрееее! 

Премиера се обажда на секретаря на кабинета да 
подготвят служебния автомобил,  тъй като след два  
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часа предстои откриването на ново игрище за голф в 
чест на американския посланик в България. 

Сред официалните гости щял да бъде и прес-
секретарят на шефа на ЦРУ  и може би Тайгър Уудс. 

- Ало, ало Болене ти ли си...А бе обажда ми се Дедо 
и беше разстроен! Спри да повтаряш , да повтаряш 
след мене като папагал бе! Айде довечера ела където 
си знаеш. Положението е лошо.... 
 

 

Средиземно море. О-в Ибиза.  

Слънцето приятно припича. Яхтата на Кукловода е 
на пристан. Неделно парти с шведска маса и българс-
ки хубавици. Отбрани депутати от повечето парла-
ментарни групи, участващи в различни комисии са 
тук след специална покана от страна на домакина. 
Всички са в добро настроение и се радват на живота. 

- Ивайло това костюмче така както го гледаш на 
мене, знаеш ли колко струва? Две хиляди и двеста 
евра! 

 - Ами тази вратовръзка, дето аленее на гърдите ми, 
колко мислиш че е... осемстотин еврака! 

- А бе какви мъже сте вие бе? Говорите си за костю-
ми и вратовръзки като жени! Вместо да обърнете 
внимание на една прелестна дама каквато съм аз.......... 

- Значи Таня червената рокля ти стои наистина 
прелестно, но ми се струва че трябва да наблегнеш на  
фитнеса драга...заниманията в парламента като че ли 
ти идват в повече! 

- А като говорим за хубави жени. Ето една еей там и 
ако искате да отидем при нея. 

- Е Иване това вече беше грубо! Все пак от една 
парламентарна група  сме........ 
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- Така е Танче, но ние в момента не говорим за по-
литика, а за красиви жени! 

- Защо аз не съм ли красива?!? 
- Красива си, но както ти каза- ние сме от една пар-

тия...а аз не искам да влизам в нерегламентирани кон-
такти с мой колега и съпартиец. 

- Много добро обходно действие колега...но бихме 
могли да уважим и морските дарове, които са на маса-
та. 

- Изобщо не съм искала да влизаме в нерегламен-
тирани контакти. А просто един комплимент, нищо 
повече. 

- Морските дарове които са на масата или около 
масата...Толкова сирени и русалки има до масата! 

- Ами ще започнем с едното и бавно и плавно ще 
преминем към другото. Както се казва от ордьовъра  
към десерта- упътват се към шведската маса и по точ-
но към една огнена блондинка. 

- Добър ден, ние сме депутати от червената парла-
ментарна група. А ти красавице от коя агенция си? 

- Ми може да съм от МИ5 или от Сикрет сървис... 
ама не съм. Щото съм певицата за партито...  

- Аз имах предвид агенция за модели. Помислих че 
си манекенка или модел... 

- А и манекенка съм била и модел съм била! Сега 
обаче съм фолкпевица и също така блондинка от две 
седмици и половина! 

- Браво браво, а мениджър имаш ли си вече? 
- Ами не, ама този дядка ей там иска да ми стане 

продуцент...пък аз не го познавам. И не знам кво да 
правя. 

- Ами че какво да правиш...ще приемеш да те про-
дуцира, то не боли! Този дядка е домакина на това  
парти, много влиятелен мъж! 
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- Ми не го харесвам аз тоз...мен са искали да ме 
продуцират много млади мъже! Пък тоз колко ще 
може да ме продуцира аз не знам! 

- Говорим за пари малката...за много пари! 
- Да де разбрах аз за кво говорим...ама много дърт 

тоз продуцент, щот и той ще иска нещо от мен нали 
тъй? 

- Даром нищо не се дава мойто момиче. Ти като не 
искаш, стотици хиляди чакат някой да ги продуцира. 
Само че, малцина са с възможностите на този дядка 
както ти го наричаш. Избора е твой. А Ибиза е наша. 
След малко отиваме на шопинг... 

- Скъпи  гости на борда на моята скромна яхта „Па-
гане”, след малко предстои тур из острова с шопинг 
изцяло за моя сметка. Пазарувайте на воля, а в поне-
делник гласувайте твърдо против предложението за 
приемане на Закона за конфискация на имущество. 
Още веднъж приятни покупки... 

И не се изморявайте много,защото ни чака бурна 
нощ с горещи страсти и много PINGUS!!! 

 
  

Франция. Ница. Апартамент на Бъл-
гаранов 

Тук живеят част от хората на Българанов, занима-
ващи се с проституция и с пласиране на дрога отско-
ро.  

Една от проститутките се прибира от нощна смяна 
и се отчита на главатаря на бандата Реджеб. 

- Само 50 евро! Много малко си изкарала, Мергюл... 
да не си заделила нещо за себе си, ма ей, чи та убивам 
от  бой! -  удря й един шамар. 
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- Чакай братчед! Защо я биеш сига... еми не всеки 
ден е Шикер Байрам! 

- Ти пък да млъкваш! Намерил в коя да съ влюбва. 
Тя и един боклук, който трябва да изкарва пари. От-
пуснеш ли ги малко, почват да правят квото си искат! 
Ето ти дозата...тва ти е за цял ден! А  сега въри да 
спиш... 

- Братчед с тая дрога дето ни я натресоха как ша съ 
опраяме не знам! 

- Значи ни стига дет та зех с мен у Франциата, да 
изкараш некой лев! Амчи си взел и да расаждаваш на 
глас. Мисленето го остаи на мене...туй чи сме рода тук 
нищо не значи. Аз сам шефа! А си сгазил лука, а  съм 
та изритал обратно в гетото, Балгариа бе! Разбра ли 
Мюмюнчо? Всяка жаба да си знай гьола.Тихо сиа чи 
телефона звъни. А добар ден Бай Василе! Патрона бе! 
Добре сме, добре сме ...Амчи преди два дни ...А фана-
ли ли съ ги? И сега съ в полициата!Ам ний кво да 
праим сега бе?Да де шъ сме много внимателни и 
предпазливи. Бай Василе да си жив и здрав!...Тъй фа-
нали са наште от другиа апартамент Мюмюне! Ти 
като най учен трябва  всеки ден да купуваш френски 
весници и да четеш кво става с тях. Освен туй съм ка-
зал на патрона чи си с френски език... иначи как мис-
лиш съм  та уредил тук! Тъй чи туй ти е грижата от 
днес- френските весници! 

- А чи аз нищо не вдявам от френския братчет.... 
шефе! Ама Мимито го поназнайва. Мергюл де! 

- Ни мааа интрисува, искам френските весници да 
са приглеждат и аз да знам кво става с наште!!! 

-Дажи ощи сига отивай да земиш поне три весника 
от репа до нас! Айде бегай, бегай........Мергюл ставай 
виднага! Я ела тука...Ти френски знайш ли ма, чи тъй 
кат та гледам ти и български не знайш. 

- Знам го френския. Четвърта година как съм тук.... 
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- Така Мюмюн ей сиа шъ донисе френската преса, 
пък ти ша превеждаш. Разбра ли  ма? 

- Разбрах бе Реджи, че аз да не съм от гората фана-
та! 

Мюмюн носи вестниците. 
- Какво да привеждам сига? 
- Значи фанали са наште от другиа апартамент, 

Зюлкюф и всичките там. В полициата съ. 
- А чи той и братовчед ми там беше. Еролчо милиа 

той – почва да реве. 
- Ай стига рива ма, ам привеждай пише ли нещо у 

весника за тях, чи патрона иска да знай. Бай Васил 
нъл го знайш. Васил Балгаранов, баш патрона ей сиа 
ша съ обади от Балгарията! 

Мергюл преглежда първия вестник и не открива 
нищо, същото е и във втория вестник. Едва в послед-
ния вестник намира статия, в която се говори за дру-
гата част от групата в Ница. 

- Тука пише, че са ги заловили как продават дрога. 
И те са казали, че дрогата не е тяхна и са ги накарали 
насила да правят това под заплаха за живота им! 

- Ашколсун браво, машала на тях. Тъй са говори 
пред полициата Мюмюнчо да знайш от мен! 

- Да и са поискали бежански статут. Обещали са 
пълно съдействие на полицията за разкриването на 
хората насилили ги да продават дрога, един от най  
силните ромски кланове в България, ако властите им 
осигурят да бъдат защитени свидетели и след процеса 
нов живот в Франция. 

- Квоооооооо!Така ли пише у весника Мер-
гюл?!?Сигурна ли си?  

- Да така пише. 
- Аааа за тия хора няма повече живот ни тука, ни в 

Балгария....Предатели!Ша ги изтрепа лично аз.. 



 
 

46 
 

- Чакай шефе вестника може да лъже , чувал съм за 
такива неща! Работят комбина с полицията! Полици-
ята казва на вестника кво да пише...... 

- Ааааа не ги вярвам аз тиа работи! А откаде поли-
циата ша знай чи сме от най силниа ромски клан, 
а?Ша ги избиа лично аз тиа мекерета. У Балгария 
хляб нямат да ядат! Взими ни у Франциа.. А сига!?! 

 
 

Полицейски участък. Ница.  

Заловените да продават дрога роми са разпитвани 
в присъствието на български преводач. 

- След като направите пълни самопризнания ще 
бъдете настанени в бежански лагер, където ще прес-
тоите до процеса срещу лицата принудили ви да про-
давате дрога под заплаха за живота ви. Там ще изуча-
вате френски език, за да можете в последствие да се 
интегрирате...да си намерите работа тук  във Фран-
ция. Нещо неясно има ли? 

- А някакъв договор, черно на бяло ще има ли за 
това , че след процеса ще бъдем оставени легално да 
работим в Франция – въпросът е зададен от висок 
мургав ром с очила, очевидно най интелигентния 
сред цялата група. 

- След като бъдат оформени полицейските доку-
менти ще подадете заявления до френското вътрешно 
министерство- имиграционен отдел за бежански ста-
тут. През това време делото срещу престъпната група 
изнудила ви да продавате дрога ще се гледа в съда 
вече, и в зависимост доколко сте съдействали на влас-
тите и сте казали истината, ще получите първоначал-
ни документи за легално пребиваване в Република 
Франция. Всичко зависи единствено от вас. 
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- Да но все пак доколкото разбирам няма нищо си-
гурно. Ние бихме искали да подпишем договор... 

- А бе хора, вие луди ли сте или какво! С кого да 
подпишете договор? С френската полиция...Ставате 
смешни. Към момента по силата на закона вие сте 
престъпници,  извършили деяние за което се полага  
затвор по бързата процедура. Полицията ви дава 
шанс, за да стигне до организаторите на тази мрежа. 
Схващате ли изобщо в какво положение сте? Или 
приемате предложението или отивате в затвора!!! 

Среден вариант няма. Трябва да сте благодарни за 
дадения ви шанс изобщо! Какво ще правиме сега? 

Четиримата роми след кратко, но бурно съвещание 
приемат единствения изход от ситуацията. 

- Приемаме предложението и сме благодарни за 
него! Само има един последен въпрос, който ни мъчи. 

- Да слушам ви. 
- Мислиме доколко ще е гарантирана  нашата си-

гурност и безопасност през цялото това време, в този  
бежански лагер където казвате, че ще бъдем настане-
ни. Притесняваме се, защото там могат да бъдат изп-
ратени убийци  и изобщо да не доживеем даже до 
процеса, за да свиделстваме. 

- Уместен въпрос, момент само да  преведа на инс-
пектора. 

След кратък телефонен разговор инспектора казва 
нещо на българския преводач, който без забавяне  го 
съобщава на ромите. 

- Въпроса е уреден, ще бъдете настанени в изоли-
рано от другите бежанци помещение при засилена 
полицейска охрана под прикритие. Това е максимума, 
който може да бъде постигнат и вие го получихте от 
френските власти. Успех! И умната...  
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Франция. Кале. Бежански лагер. 

Тук са настанени ромите, след като са направили 
„пълни” самопризнания. Групата е настанена в малък 
склад напълно изолиран от общежитията на остана-
лите   бежанци. Храната им се носи от охраната на 
лагера, която е от една от най големите частни охра-
нителни фирми в Европа. Правилника изисква всеки 
бежанец да премине медицински прегледи и ако е 
нужно, следва карантинен период. Ромите от цял 
един месец са в пълна изолация от външния свят, кое-
то  ги е сринало психически. Скандалите между тях са 
ежедневие, дори и по най малкия повод. Айше е  най 
младата от всички- на двадесет години и въпреки това 
изолацията и действа много зле. С малко дете на една 
година в България и без право на никакви телефонни 
разговори, тя почти постоянно ридае. Другите се 
опитват да я успокояват, но абсолютно безуспешно. 
Ахмед иска среща с директора  на лагера, когато ох-
раната донася обяда. Срещата с директора не е твърде 
ползотворна за ромите. 

Позволено е едно седмично обаждане на Айше до 
България заради детето, но излизания извън лагера са 
им строго забранени. Напрежението между четири-
мата породено от липсата на каквото и да е общуване 
с други хора и това че са затворени на едно място тол-
кова време става страшно. При едно от скарванията 
по незначителни причини, Ерол рита в корема Фатме. 
Ахмед отново иска среща с директора. След труден 
разговор, жертвайки тяхната безопасност Ахмед при-
ема предложението да бъдат настанени в общежитие 
с останалите бежанци, като се надява, че контакта с 
други хора ще успокои положението в групата. Всич-
ки подписват декларация, че преместването е по тях-
но желание. Единственото условие е да не се разкри-
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ват, че са от  България, заради тяхната безопасност. 
Трябва да казват, че са от Палестина, тъй като в лагера 
палестинци скоро не е имало. Съседи в общежитието 
са им младо семейство от Афганистан. Нещата  започ-
ват да се успокояват, особено с възможността  да изли-
зат на разходка макар и само из лагера. Вечерта  също   
предлага далеч по голямо разнообразие от склада, в 
който бяха настанени преди. Могат да гледат телеви-
зия в обща зала, в компанията на други хора. Също 
така периодично се провеждат вечери с най различна 
тематична насоченост. Например вечер на Индия, с 
характерните за тази страна народни танци, типична-
та кухня приготвена от индийски бежанци. Спортни 
състезания, дискотеки и други мероприятия в рамки-
те на лагера. Ромите са изключително доволни от тази 
промяна и отиват при директора групово да изкажат 
своята благодарност. 

 
 

Вилата на Маджарски.  

Полковника, архимандрита и Българанов комен-
тират последните събития във Франция, в компания-
та на три красиви ромки. Ванката е обичайната на-
последък прислуга на тези сбирки. 

- Е Българанов твойте хора нещо се поизложиха. 
Ще има санкции да знаеш! 

- Така е сгафиха момчетата... 
- Момчетата?!? Ти как ги избираш тези момчета? 

Кастинг ли правиш, защото така като гледам от мо-
мичета разбираш! Но за другата работа нещата са по 
различни, там трябват топки! А твойте момчета  доста 
са се разприказвали и маи ще излязат момичета, а 
Българанов? Ванка стига спа , ами донеси мезе от кух-
нята. Разбра ли?  Ей ама отче отде го изрови тоя? 
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- Добро е момчето! И тук прислужва и в църквата 
...и нищо няма под шапката! Сега ще му дам и някои 
лев...И бъди щастлива Ани – хваща за ръката едно от 
момичетата– Я ела тука драга, нещо маи доста си се  
застояла в солариума последния път? 

- Та ще има санкции Българанче! Едно кило мате-
риал се губи при тая издънка...Ще ти го удържим. 

- Как така ще ми го удържите? 
- Ами така ... твойте хора ще ни работят даром, до-

като не го изплатят тоя един килограм. Всяка грешка 
се  заплаща, няма как. 

- Еми щом трябва. 
- Налага се, налага се. Гледай тия твойте да не се 

разприказват съвсем, че тогава вече може и да се раз-
мирише на умрели лебеди! 

- Как така на умрели лебеди?!? 
- Пак ли не ме разбра! Ако нещата се разплетат и 

стигнат до мене...не гарантирам за последствията-  
погледа му стана зверски- Сега ясен ли съм черньо, 
а?!! 

- Краси! Стига сине, съдружника е разбран човек и 
ще се погрижи положението да не излиза извън конт-
рол! Нали така съдружник?– последва още по свиреп 
поглед на отчето към рома. 

- Аз, аз винаги съм бил разбран човек –  промълви с 
пресъхнало гърло Българанов, едва сега осъзна в пъл-
на степен с какви изроди си има работа. 

 
 
 

Франция. Ница. Павилион на улицата. 

Пред павилиона до блока, където живеят останали-
те все още неразкрити от полицията роми Мюмюн 
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купува задължителните три вестника,  както е заръчал 
патронът бай Васил.  

Занася пресата в квартирата, а Мергюл започва 
веднага да превежда. 

- Четиримата роми са направили самопризнания и 
в момента са под защита на полицията в очакване   на 
процеса срещу организаторите на престъпната мре-
жа. 

- Чи как тъй четиримата като бяха петима...  
В този момент се звъни на вратата на апартамента. 

Реджеб на мига вади пистолет изпод дюшека на лег-
лото, застава зад вратата и прави знак на Мергюл да 
отвори. Тя отива с бавни, нерешителни стъпки, глава-
таря й дава знак да отвори вратата. Най после, сва-
ляйки предпазителя на пистолета, Мергюл отваря 
вратата и... 

- Аааах, Зюли, ти ли си, пък Реджеб щеше да та 
гръмни! Влизай, влизай. 

- Зюлкюф! Кво праиш тук...полицията ли си довел! 
Чи аз ша та гръмна! Казвай виднага! 

- Ква полициа бе Реджи! Десет дни стана спя на га-
рата, умирам от глад! 

- Първо казвай кво стана. Как тъй не са та фанали и 
теб с другите! Мекере за полициата ли работиш? Ей, 
убивам та на място и окото ми не мига, мангал та-
къв!!!    

- Чакай бе, бате... аз не бях там кат идва полицията! 
Ходих до супера да зема нещо за ядене, връщам са и 
гледам идна патрулка спряла пред входа!  Нещо ма 
жегна и викам, чакай да почакам аз тука! И слет десет 
минути извлекоха наште от коперациата. И аз тъй 
минах метър, бе бате!!! 

- Ей ти си бил голяма врачка бе!!! И десет дена жи-
вя на гаратъ, а Зюлкюф?!? А що ни доди виднага при 
нас бе? 
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- Да бе, бате  ... ни та лъжа! Ми не додох щот да не 
домъкна полициата след мени! И кат видях чи ни ма 
следът, тогава додох тук. 

- Брей, ти голям мозак ша излезеш! А тъй да бъди... 
ама доди ли полициата ша та гръмна, тъй да знайш! 

- Добре, бе, бате! 
- Ай сиа дайте му да яде ...пък после ша видим кво 

шъ го праим. 
 
 

Франция. Кале. Бежански лагер.  

Ахмед стои до оградата, вперил поглед навън, към 
цивилизацията. Пролетта вече се разпукваше, мириса 
на океана, който беше съвсем близо до лагера, опия-
няваше сетивата на младия мъж. Изведнъж пред пор-
тала на лагера спря такси, от което слезе много краси-
во момиче. Ахмед като че ли се пробуди от някакъв  
дълбок и кошмарен сън. Само при вида на нейната 
крехка фигура сърцето му лудо заби. Момичето 
изобщо не забеляза мургавия, красив мъж до ограда-
та, извади сака си от багажника на колата и се запъти 
към охраната на портала. Ахмед не можеше да откъс-
не очи от хубавицата, която вече говореше с охраната 
на един много приличен френски език. Докато я гле-
даше, замаян от красотата и едва успя да разбере две 
думи от това което каза тя „проститутка” и „Украй-
на”. Охраната я пусна да влезе вътре. Ромът съвсем 
наближи момичето, за един миг очите им се срещна-
ха, след което и на двамата  по телата им протече 
електричество. 

Момичето отстъпи една крачка назад уплашено и 
сведе очи към земята. Това още повече заплени Ахмед, 
а охраната само наблюдаваше отстрани с  интерес 
сцената, която се случваше. В това време социалната  
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служителка беше вече на портала и покани новодош-
лата бежанка  да я придружи до  помещението за про-
верка на багажа и останалите формалности. Двете 
тръгнаха към уреченото място, а мургавия се отправи 
към столовата за обяд. 

Ахмед бе към трийсетте, висок около 1.90 см, много 
добре сложен, широкоплещест. Косата му бе права, 
дълга над раменете, лицето скулесто, а погледа му 
орлов. Изобщо за дамите такава външност винаги е 
представлявала интерес и пораждаше нескрито въз-
хищение. Освен това той беше и доста добре образо-
ван за ром. Владееше  английски език свободно.  

В столовата го чакаха Ерол, Фатме и Айше застана-
ли в дългата редица от хора, която водеше към  кух-
ненския шибър от където получаваха храната. Всеки 
един от тях държеше табла, върху която да сложи 
първото, второто и десерта. Храната която готвеха тук 
беше вкусна. Ахмед взе една табла и се  присъедини 
към своите. Отвсякъде се чуваше най различна реч. 
Имаше сърби, руснаци, индийци,        пакистанци, 
негри от Африка говорещи на английски и френски, 
иракчани, либийци, кавказци и  най много афганис-
танци. Разбира се имаше и таджики, узбеки и други, 
които се представяха за афганци, но измамата беше 
твърде бързо разкривана по време на така нареченото 
интервю. 

Интервюто всъщност си беше разпит в присъствие-
то на преводач, където бежанеца разказваше своята 
история, най вече от кого и защо е преследван. Но да 
се върнем на столовата, беше истинско стълпотворе-
ние, в което най голям шум вдигаха руснаци, афганци 
и сърби. Най културни бяха негрите от бившите анг-
лийски и френски колонии, а най хрисими индийци-
те. 

- Айде бе патрон- опита да се пошегува Ерол- къде 
са губиш кат старите пари. Пазиме ти ред тука. 
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- Мерси за реда. Разхождах се из лагера.  
Отговори някак си машинално той. В мислите си 

отново и отново възраждаше спомена, как след като 
им се срещнаха погледите почувства силен сърдечен   
прилив, тялото му потръпна, обля го гореща вълна. 
После изведнъж се успокои и се почувства щастлив 
както когато срещна първата си любов. Само че това 
чувство беше още по силно и неудържимо. За Ахмед 
всичко това бе необяснимо, от пет години се занима-
ваше с проституция. Покрай работата си като сводник 
беше попадал и на по красиви жени от тази украинка. 
Естествено, че бе имал интимни отношения с повече-
то от тях, но за чувства и дума не можеше да става. 
Той никога не бе очаквал, че е възможно отново да го 
връхлетят подобни чувства и копнежи.               Живе-
еше по инерция, осъзнаваше че проституцията няма 
да го изведе на добър край, но я приемаше като неиз-
бежното зло или даже по малкото зло. Чувстваше че 
нещо му липсва, но вече бе   свикнал с това. Усещаше 
най вече една празнота в душата си. Една изгаряща го 
празнота, но си мислеше  че при всички хора е така. И 
сега това момиче, което му взе ума и сърцето. Почувс-
тва се изплашен като малко дете в тъмното. И същев-
ременно окрилен от нови надежди за бъдещето си и      
изобщо за живота. 

- Ей, братчед къде си? Я глей кво става! Ша съ из-
бият!!! 

Гласът на Ерол го върна към действителността в 
столовата, Ахмед видя как двама пакистанци налагаха 
един индиец, охраната я нямаше в столовата. Нещата 
отиваха на зле за индиеца. Обикновено при такива 
ситуации той никога не се намесваше. Но сега какво 
му стана. Нададе мощен вик и разхвърля тълпата зя-
пачи. 

- Silence! 



 
 

55 
 

Хвана  двамата дребни пакистанци под мишници и 
ги пренесе на пет метра встрани от индиеца. Поглед-
на ги свирепо и рече.  

– You stay here!!! You come with me! 
Вдигна индиеца от пода и го покани на тяхната ма-

са. 
В столовата изведнъж настъпи пълно мълчание. 

После индийците се развълнуваха и утихнаха, като    
вкупом пропуснаха Ахмед отстъпвайки му от уваже-
ние своя ред пред чакащите на опашката за храна. 
Той, обаче, отказа да премине напред, като направи 
знак, че ще изчака докато дойде неговия действителен 
ред. Това още повече впечатли и индийци и пакис-
танци, че даже и афганците, като някои започнаха да 
му ръкопляскат. Разбира се най наглите руснаци, по-
чувстваха  авторитета си заплашен  от един нов ред в 
столовата налаган от никому неизвестния Ахмед, зао-
биколиха го и злобно започнаха да подхвърлят реп-
лики към него. 

- Да ты кто такой, бляд? Думаешь, что сможеш на-
вести порядок тут да? Кто ты, урод такой!?! 

- Fuck off you Russian piece of shit! – отвърна му Ах-
мед.  

Руснакът посегна да го удари и в същия момент 
посрещна с челюстта си желязното кроше на каления 
в много улични битки ром. Удареният се строполи на 
земята,  а дружките му си го прибраха, като най-едрия 
само процеди през зъби. 

- Это не все бляд! Реванш будет... 
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Кабинета на генерал Добромиров.  

Шефът на ГДБОП и полковник Христов коменти-
рат последните събития около групата на Българанов 
във Франция.  

- Хитри са тия цигани, споразумели са се с френс-
ките власти да сътрудничат на полицията и са със 
статут на защитени свидетели. Казали са, че са били 
изнудвани под заплаха за живота им да продават нар-
котици. А това, че преди са се занимавали с проститу-
ция няма ли значение, Христов? Назовали ли  са име 
на несъществуващ цигански клан – Лисичкови! Такъв 
клан никога не е имало в България. Това че са без 
криминални досиета и у нас и в чужбина определено 
им помага. Тартор на заловената група е Ахмед Ехли-
ман, оказа се млад и образован ром. Учил е икономи-
ка в УНСС без да се дипломира. Тръгва по лош път, 
става сводник, владее английски език. Както казах, и 
той като останалите е неосъждан, без повдигани об-
винения досега. Как са нещата с Маджарски? 

- Имало е среща във вилата на Маджарски на която 
е присъствал и Българанов. Ванката е бил там в оби-
чайната си роля. Макар разговора между Маджарски 
и Българанов да е бил с недомлъвки, имаме отправена 
закана за саморазправа от страна на полковника. 
Изобщо целия разговор на който Ванката е станал 
свидетел, говори за най близки отношения между 
Българанов и  Маджарски, но поради тази недоизка-
заност няма юридическа стойност на доказателствен 
материал. Все още не сме пускали там Ванката с жици 
и микрофон. Но ако вие разпоредите?!?! 

- Не, не ....рано е още! 
- Най вероятно задържаните роми с дрогата във 

Франция са от хората на Българанов. Маджарски е 
споменал за някаква издънка при която се губи „едно 
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кило от материала”. Точно толкова наркотик са  на-
мерили и у ромите във Франция! 

- Хмм... обикновено две и две прави четири, но да 
не прибързваме с изводите. Ванката да продължава да 
действа както си знае, но без излишен героизъм. Иг-
рата все още не е за микрофони! Направете запитване 
в Интерпол и Европол за Българанов. Много интерес-
но сближаване между него и Маджарски. Полковника 
съвсем наскоро го е разследвал за проституция и про-
дажба на бебета. Делото е приключило без присъда, 
като ромът е оневинен поради оттегляне на свидетел-
ските показания. 

  
 

Вилата на Кукловода.  

Кроманьонецът и Гестапото са извикани по спеш-
ност от своя шеф. 

- Похвална работа сте свършили с проучването на 
Маджарски! Оказва се, че полковника е имал приятел 
в полицейската школа, който е забегнал в Щатите и с 
когото не са се чували двайсет години. Полковник 
Маджарски в последните месеци много агресивно 
навлезе в пазара на дрога в Англия. Сдружил се е с 
руснаците  и завзема наши територии. Този човек 
трябва да бъде спрян, защото търпим сериозни загу-
би! Англия е един от добрите пазари. Ще се опитам 
да се разбера с него на принципа „направи врага свой 
приятел”, но не успея ли ще трябва да бъде отстра-
нен! Ясен ли съм момчета? 

- Напълно шефе. 
- Резервирайте стая в най добрия хотел на Несебър, 

където ще направим срещата с Маджарски. Крома-
ньонец ти ще се обадиш на полковника, като се пред-
ставиш за Георги- неговия приятел от школата. Не 
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знаем що за човек е бил този Георги, важното е да зву-
чиш по телефона убедително. Бъди развълнуван и 
възторжен, че ще срещнеш приятел когото не си виж-
дал от много време. Ако стане въпрос с какво се зани-
маваш в Щатите, в  ЦРУ си консултант по бойни из-
куства. Нещо неясно? 

- Не, аз и без друго си бях консултант по бойни из-
куства, само че при руснаците навремето....още през 
соца! 

- Разговора ще проведеш от хотела в Несебър, след 
като пристигнем там. 

- Разбрано шефе. 
 
 

Кабинетът на Маджарски.  

Полковникът и Петров разговарят. 
- Имах много – полковникът прави пауза – инте-

ресно обаждане по телефона! Георги от школата, пре-
ди двайсет години замина за Щатите и от тогава ни 
вест, ни кост. Тоя човек го бях забравил тотално... 
Двайсе години нищо и сега изведнъж да сме се видели 
в Несебър! Чудя се изобщо да ходя ли на тая  среща. 
Работел в ЦРУ и разни други ми ги наговори...да сме 
си припомнели старите времена! Дрън дрън, от друга 
страна Щатите са голям пазар и не е лошо да имаме 
наш човек там, Петров. Я да вземем да отидем ние с 
тебе. Ами да и морето ще видим, обаче ония мангали 
у Франция се държат  на положение! Нашите имена 
не се споменават никъде и това е добре! А бе заловили 
са един от нашите, които прекарват монетите през 
границата. Митничарят, който е трябвало да бъде на 
смяна – нашето момче да вземе да се разболее! Замес-
тващият – някакво съвсем младо, се ошашкало и из-
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дънката станала. Ама ще се наказваме с Асенов от Ка-
лотина май!!! 

 
 

Домът за сираци.  

Ванката е дошъл да навести Боряна. Естествено той 
я харесваше,  но се въздържаше  от някакво задълбо-
чаване на отношенията, защото се опасяваше това да 
не попречи на работата му под прикритие. Въпреки 
това идваше от време на време да я види, без дори да 
има работа, като например дърва за цепене. 

- Ванка напоследък започна да се бръснеш, даже не 
вониш! Какво става с теб, да не си забил някое га-
дже?!? 

- Може пък и да съм- отговори закачливо той- По 
скоро не гадже, а приятелка, добър събеседник. 

Боряна усети намека и лицето и поруменя, а очите 
заблестяха.  

- Имам чувството Ванка, че ти не си ти! По точно 
имаш две лица, водиш двойствен живот! 

- И какво те кара да мислиш така? 
- Как така с мен можеш да говориш като нормален 

човек, а с другите мучиш като животно?!?! 
- Просто такова ми е заболяването. Затворен съм в 

себе си и трудно разговарям с непознати. Аз не съм  
слабоумен! 

- И все пак струва ми се, че цялото ти поведение е 
една маска на луд! 

- Грешиш Боряна ... аз съм болен от аутизъм. 
- Аз не искам да си болен! За мен ти си много свес-

тен човек! 
- Благодаря за топлите думи. Просто съм си такъв, 

трябва да ме приемеш какъвто съм. 
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- Аз съм те приела Ванка! Но съм объркана от чувс-
твата си към теб!!! 

- Ние сме приятели и нищо повече. Е може би ако 
успеят да ме излекуват ... ще има шанс за нещо повече 
от приятелство между нас! Отец Маджарски често 
идва при тебе, откъде се познавате? 

- Още като бях съвсем малка той започна да се гри-
жи за мене. Имам го като баща! 

Очите и се просълзяват и това не убягва от внима-
нието на Ванката. 

- Извинявай, засегнах те! Не съм го искал. Аз също 
не зная своите родители. Донякъде имаме сходна съд-
ба. Трябва да приемаме живота такъв какъвто е. Не се 
натъжавай, но по света има хора и малки  деца с още 
по лоша съдба. В Африка например колко много хора 
страдат от глад и болести! Войната  също е лошо не-
що! 

- Така е Ванка, така е ...но когато не знаеш дори 
родната си майка...това вече е страшно! И боли отвът-
ре, в душата!!! – разплаква се. 

- Поплачи си Боряна , поплачи си-  прегръща я 
приятелски. 

След което тя още повече се разридава и силно го 
прегръща до болка. Ванката потръпна, но се овладя и 
моментално усети с цялото си същество, че вече е на-
мерил любовта на живота си. Единствената, за която е 
готов да умре, ако потрябва. 

 
 

Несебър, луксозен хотел.  

Хотелът, в който ще се състои срещата между Кук-
ловода и Маджарски е на брега на морето.  

Кукловодът,  Кроманьонецът и Гестапото са в 
апартамента, очаквайки появата на госта. Телефона 
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звънва. Рецепционистката ги известява за пристигане-
то на гостите. Пиколото ги съпровожда до апартамен-
та. 

- Момчета бъдете готови за всичко- стареца вади 
пистолет и го зарежда. 

Същото правят и другите двама, като застиват от 
напрежение, въпреки сериозния опит който имат в 
службите. Единствено лицето на техния шеф остава 
спокойно и ведро. На вратата се почуква, Кроманьо-
неца става да посрещне гостите. 

- Заповядайте полковник. 
Маджарски с остър поглед се взира в лицето на 

мъжа, който го посреща и отсича. 
- Ти не си Георги! Какво става тук?- хваща се за ко-

бура. 
- Спокойно полковник! Няма никакъв Георги! Ще 

играя с открити карти... 
- Кои сте вие? И откъде знаете за Георги? 
- Ще ме оставите ли да довърша...И аз като вас се 

занимавам с продажба на дрога в Англия! 
- Това някаква шега ли е? Ако сте от службите леги-

тимирайте се! 
- Спокойно, не сме от службите! 
- Така... знаете ли кой съм аз?!? Всъщност явно зна-

ете! 
- Знаеме кой сте и с какво се занимавате! Седнете и 

ме изслушайте. Откакто сте стъпили на пазара на дро-
га в Англия се получава едно преразпределение на 
територии от което аз губя. Продавам дрога от  годи-
ни в Англия. Всичко беше както трябва преди да се 
появите вие! Тук съм с предложение за вас... 

- И какво ще искате? Да спра да продавам дрога, 
заради вас  ли! Признавам майсторски ме хванахте в 
капана си. Стръвта си я биваше, стар приятел от шко-
лата,   с който не сме се чували повече от двайсет го-
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дини. Но ако си мислите, че само заради това ще 
спра... Грешите, старче! 

- Както казах дошъл съм с мир и предложение към 
вас. Или ще се кооперираме или единия от нас отпа-
да! 

- Заплашвате ли ме? 
При което полковника отново посегна към писто-

лета си. Последва ответна реакция от Кроманьонеца, 
като полковника бе обезоръжен за не повече от секун-
да, без дори косъм   да падне от главата му. 

- Предлагам ви да се отървете от руснаците и трий-
сетте процента които им плащате! 

- И как ще стане това? 
- Като станем съдружници. В нашата лаборатория 

разработваме нова синтетика, като ефекта от този  
тотално нов и различен наркотик е, че той не само не 
уврежда здравето, а напротив удължава човешкия 
живот. Това е революционен продукт, само че за да 
завършим този проект ни е нужно финансиране. А 
парите са от дрогата в Англия. За това ви предлагам 
сътрудничество в замяна на  което ще получите дял в 
новата синтетика. Синтетика, която ще бъде лицен-
зирано лекарство с доказани лечебни свойства. Но 
също така хората изключително бързо ще се прист-
растяват към новия препарат, а оттам и огромните 
печалби. Сегашните наркотици просто ще изчезнат. 
Ефекта им от надрусването е твърде краткотраен, а 
увреждането на здравето дълготрайно, понякога и 
фатално. Всеки човек има нужда да разпусне от стре-
са, но не и когато това е за сметка на здравето. А кога-
то се друсаш, но вместо да се разболяваш ставаш по 
здрав – клинично доказано! От това по хубаво аз не 
виждам....И така полковник ще си стиснем ли ръцете? 

- Аз дори не ви познавам! Всичко това ми звучи ка-
то научна фантастика! Откъде да знам, че това е  ис-
тина? 
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- Кукловода не говори празни приказки!!! 
- Вие сте Кукловода?!? Не може да бъде........Искам 

доказателства! 
- Ще ги имате! След това трябва да приемете, защо-

то в противен случай не ми оставяте алтернатива! 
- Ще приема! Макар че ония главорези от Чечня 

ще ни изколят! 
- Тия ги оставете на мен. Днес и утре сте мои гости 

с колегата ви. А след това доказателствата! 
Кроманьонеца извежда Маджарски и Петров от 

апартамента. 
- Гестапо, пусни сега записа на разговора ни с пол-

ковника, да чуем как е станал. Една застраховка  ни-
кога не е излишна! 

 
 

Нощен клуб в Слънчев бряг.  

Същата вечер… В едно от сепаретата на скъп но-
щен клуб Маджарски и Петров отмарят с маркови 
питиета и красиви жени. През няколко сепарета е и 
собственикът на клуба в компанията на известния 
финансов анализатор от Уолстрийт, професор Игна-
товски. 

- Професоре, ще сте ми нужен в България поне два 
месеца преди изборите. Ще има обиколки из цялата 
страна, освен това и активното медийно присъствие е 
задължително за една предизборна кампания. Разчи-
там на вашата компетентност по финансовите въпро-
си, като крайната цел е освобождаването  на България 
от МВФ, СБ и другите кръвопийци на нашия народ. 
Докога ще продължават да мъчат  обикновения човек 
с техните измислени правила за задържане на мини-
малната работна заплата и пенсиите на такова ниско 
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ниво? Това е геноцид към българския народ, в който 
дейно участие вземат и нашите родни политици! 

И друго страната е разделена на две, София и про-
винцията. Живота в провинцията е непосилен за 
обикновения работник. Искам от вас да намерите та-
кава формула, която да повиши жизнения  стандарт 
на населението и в провинцията. Отново да създадем 
средната класа, образованието и здравеопазването да 
са достъпни за бедните българи. Изобщо проблемите 
са много! Вярвам, че ще съумеете да намерите начини 
за постигането на всичко това. 

- На първо място, най голямото финансово бреме е 
външния дълг на България към редица кредитори, 
като неговото обслужване води до сериозни рестрик-
ции относно повишаването на минималната работна 
заплата и пенсиите. По този начин сме закрепостени 
от кредиторите по силата на международни действа-
щи договори, в които България е страна. 

- Какъв е размера на външния ни дълг? – нетърпе-
ливо запита Кукловода. 

- Към момента е десетина милиарда долара приб-
лизително... 

- Ако бъдат внесени три милиарда долара...с колко 
биха могли да се увеличат заплатите и пенсиите? 

- На този въпрос не мога да отговоря веднага, тряб-
ва да се направят някои сложни изчисления. Но три 
милиарда долара са много пари. Откъде ще ги наме-
рите? 

- Професоре на мен не ми остава много живот. 
Страдам от неизлечима болест. Нямам и наследници, 
а  съм спестявал цял живот. Искам доколкото мога да 
направя така, че да видя родината си свободна преди 
да склопя очи завинаги! Разбирате ли ме? 

- Искате да кажете, че разполагате с три милиарда 
и ще погасите част от външния дълг на България?!? 
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- Точно това имах предвид, но първо трябва да сва-
лим от власт настоящите управници, които аз  създа-
дох и които станаха впоследствие национални преда-
тели! Алчността и лицемерната набожност при бъл-
гарските политици откакто „избухна” така наречена-
та демокрация е постоянно състояние на  духа и е 
силно заразна. Сегашния Първи в държавата  се бори 
с организираната престъпност. Но  възможно ли е 
човек сам със себе си да се бори? И кой ще победи? За 
съжаление и предишните управници от 90-та година 
насам не бяха по различни. Самият аз съм част от тази 
система, но на всичко му идва края! Нямам какво да 
губя повече, живота ме напуска. А пред лицето на 
смъртта човек винаги е искал да изкупи греховете си, 
ако може! Трябва да спечелите изборите наесен и след 
това да възродите България отново, защото няма вре-
ме за губене!!!  

Кукловода сключи ръце като за молитва пред про-
фесора, който за него сега бе бог. 

В това време Петров докато се забавляваше с едно 
от момичетата съзря тази сцена и се облещи. А след 
като се вгледа, позна изтъкнатия борсов анализатор и 
сръга Маджарски. 

- Полковник това не е ли професор Игнатовски- 
лидера на новото движение....как се казваше... „Нап-
ред България” . Говори с Кукловода! 

- Дявол да го вземе! Той наистина е Кукловода! 
Значи съм познал- зарадва се той-  дните на „Строи-
теля” са преброени!!! 

Маджарски изпитваше неистова омраза към ми-
нистър-председателя на България. Още когато беше 
само министър на вътрешните работи, той обираше 
лаврите на труда на редовите разследващи полицай. 
Много от заплетените криминални дела бяха разре-
шени благодарение на таланта и безсънните нощи на 
п-к Маджарски, но той никога не получи признание-
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то и повишението което заслужаваше. Винаги остава-
ше в сянката на сегашния Първи в държавата. Най 
много го вбесяваха хитростта, лицемерието и умение-
то на бившия му началник да манипулира масите. 
Маджарски дълги години бе едно честно ченге, което 
чакаше системата да го оцени. Това не се случи и пол-
ковника освен представител на закона, стана и шеф 
на организирана престъпна група.  
 

Франция. Кале, бежански лагер.  

Групата роми продължаваха своето безоблачно съ-
ществуване в очакване на процеса. Ахмед все повече 
се отчуждаваше от своите, мисълта му бе постоянно 
ангажирана с красивата украинка. Дали тя ще отгово-
ри на чувствата му? Това бе единствения въпрос, кой-
то го вълнуваше. Всичко останало изведнъж загуби 
всякакъв смисъл за него. Колкото повече му се   иска-
ше да отиде при нея и да признае чувствата си, все 
повече го обхващаше една нерешителност и слабост. 
Ами ако тя го отхвърли или още по лошо, се подиграе 
с него. Всички тези съмнения и колебания внасяха 
допълнителен смут в и без това изтерзаната му душа. 
Ахмед бе човек на крайностите. Той много добре се 
оправяше в своя свят на бездушие и жестокост. Всъщ-
ност, причината да изостави университета и да не 
завърши висшето си образование, бе неговата първа 
любов Румяна. Въпреки, че тя бе българка, а той ци-
ганин, любовта им бе много силна. Запознаха се на 
кандидат студентските изпити за УНСС. После про-
дължиха да дружат, докато един ден дружбата им 
прерасна в най-красивото чувство. Любовта им бе 
щастлива, но същевременно не бе калена от живота, 
тъй като Ахмед бе от богат цигански род и получава-
ше всичко без никакво усилие. Кулминацията настъ-
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пи когато през четвъртата година от следването им, 
той й предложи брак. Родителите на Румяна бяха 
изумени как е възможно дъщеря им да има нещо об-
що с някакъв си  циганин, пък бил той и от богат род. 
Баща и постави ултиматум, ако не остави Ахмед ще се 
отрекат  от нея чрез Държавен вестник. Това сломи 
съпротивата на бедното момиче и то бе принудено да 
откаже на Ахмед. От този момент нещо се счупи в 
душата на отхвърления мъж, за него това бе изключи-
телно долнопробна постъпка. Предателство, което той 
никога не можа да прости. Животът му тръгна надо-
лу, не прие утешенията на своите роднини. Баща му 
бе намерил девойка за него, според техните обичаи 
плати сериозна сума на родителите на момичето. Ах-
мед не можеше да преживее раздялата с Румяна, оти-
де на сгледата с девойката с огромно нежелание. Това 
купуване на момичето го отвращаваше. Искаше да 
бъде сдържан и да откаже с достойнство, вместо това 
избухна зверски като прокле целия си род и най-вече 
баща си. Трагедията бе пълна когато след три дни 
баща му почина от инфаркт. Оттук нататък разривът 
между него и семейството му бе окончателен. Като 
краен резултат  от това беше дълбоката омраза на Ах-
мед към всички жени, която го тласна към проститу-
цията. Злото пусна корени в неговата душа и той ста-
на престъпник. В много голяма степен до отказа на 
Румяна, той вярваше в доброто начало на човека. Вяр-
ваше в Бог и се опитваше да прави добро на всеки. 
Всичко това отдавна бе отминало. И все пак имаше 
искрица  надежда за спасението на душата му. Разби-
ра се тази искрица бе възкръсналата любов, която тук 
във бежанския лагер събираше сила и го караше да се 
чувства отново жив и щастлив. 

Ахмед лежеше в едно от старите армейски легла, с 
които беше обзаведена стаята им в лагера, потънал в 
спомени и разкаяние. Най много съжаляваше за 
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смъртта на баща си, която го лиши от един истински 
приятел. Пет години след това печално събитие той 
изпитваше силна мъка и угризения на съвестта. Няка-
къв познат глас, като чуруликане на славей го изтръг-
на от неприятните мисли. Той разбра, че гласът влита 
през отворения прозорец, надигна се от леглото и 
погледна навън. 

Там стоеше неговата сбъдната мечта, любовта коя-
то той попиваше със широко отворени очи. 

Не можа да се удържи и извика от прозореца на 
втория етаж, в следващия момент осъзна, че дори не 
знае името и. Облече се и слезе на двора, само че през 
това време тя бе изчезнала от там. Цялата му предиш-
на нерешителност се беше изпарила и той с твърда 
крачка се отправи към социалната служба на лагера, 
за да разбере поне името на своята възлюбена. 

От службата му отговориха, че името й е Надя и е 
настанена във второ общежитие, стая 237. Ахмед  зна-
еше, че това е женското общежитие и със сигурност 
разбра, че поне в лагера тя е без мъж до себе си. Това 
го обнадежди още повече и той отиде да я потърси в 
стаята й. Когато почука на вратата, отвори някаква 
възчерна жена, цвета на кожата и бе черен отиващ 
към лилаво. Направи му впечатление, че е облечена в 
нещо подобно на сари. Попита я за Надя, отговора бе 
че е излязла. Той   се извини за безпокойството и си 
тръгна. Слизайки по стъпалата се сети да провери в 
телевизионната  зала. Залата се намираше в мазето на 
сградата и беше много добре оборудвана. Той взе стъ-
палата надолу на един дъх и отвори припряно врата-
та. Вътре имаше трима руснаци, телевизора не рабо-
теше. 

Руснаците бяха наобиколили някаква жена с дълга 
коса, която свиреше на китара. Тя бе с гръб към Ахмед 
и това му попречи да разпознае Надя. Едва след като 
затвори вратата те усетиха неговото присъствие и се 
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обърнаха да видят кой е влязъл, но Надя продължи да 
свири на китарата. Ахмед забеляза сред тях двама от 
размирниците в столовата. Единият беше този когото 
повали с кроше. Разговора по нататък се води на рус-
ко-английски език, тъй като нашия герой не говореше 
руски. 

- А това си ти...боксьора от столовата! Имаш наг-
лостта да идваш тук? 

В този момент Надя спря да дрънка на китарата и 
се обърна с лице към мургавия  българин. Погледите 
им отново се срещнаха. Този път тя не сведе очи, а 
смело продължи да го гледа право в очите. Сякаш ис-
каше да надникне в душата му и да разбере що за чо-
век е той. Този откровен интерес на красавицата към 
циганина, силно подразни руснаците и те се наежиха 
още повече срещу него. Ахмед точно сега не искаше 
да се разправя с тия диваци. Единият от тях се изпра-
ви и тръгна срещу него. Тогава Надя се намеси и зас-
тана между двамата. 

- Момчета стига толкова...Събрали сме се да се по-
веселим! 

Руснака се укроти с нежелание, като продължава-
ше да гледа гневно мургавия. 

- А сега си стиснете ръцете!- усмихна се украинка-
та. 

Двамата неохотно си подават ръцете, неприязънта 
вече е намаляла. 

- Как се казваш? - попита го намръщен руснака. 
- Не говоря руски- каза Ахмед на английски. 
- Аз малко говоря английски- вметна Надя- и ще ти 

превеждам. Коля попита как се казваш и от къде си? 
- Името ми е Ахмед и съм от Палестина. 
- Ок...Боксьор ли си бил в родината си? Имаш те-

жък удар! 
Естествено той добре разбираше какво му говорят, 

също така и това че Надя добави от себе си втория 
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въпрос. Все пак руският език е славянски, но заради 
процеса и споразумението с директора на лагера, 
трябваше да подържа тази версия. Факта, че украин-
ката добави въпрос от нея в превода, бе сигурен знак 
за Ахмед че и тя се интересува от него. Вътрешно той 
тържествуваше, израза на лицето му обаче си  остана 
все така суров. Китарата отново зазвуча. Коля запя 
руски цигански романси, от което в залата стана го-
рещо. Надя стана и затанцува от душа. 

 
 
  

Къщата на епископ Маджарски.  

Всъщност, това си беше един православен храм. 
Отвън имаше изглед на  храм в средновековен стил, а 
отвътре последна дума на техниката. Като започнем 
от най обикновените битови електроуреди и стигнем 
до камерите за видеонаблюдение на къщата, нарича-
на от епископа „Светилището”. Мебелите бяха специ-
ално поръчани и изработени от италиански майсто-
ри. На върха на купола на храма гордо стърчеше три-
метров сребърен кръст.  

Епископа беше под пара, подготвяше се за участие-
то си в телевизионно предаване в най популярната 
българска телевизия. 

- Давай, давай попадийо по-бързо, че окъснях! В 
шест часа без петнайсет трябва да съм в телевизията. 
Не всеки ден ме канят там! Изглади ли най лъскавото 
ми расо? А какво чакаш още? Така, къде ми е  златния 
кръст? Големия, не този! А най после ме разбра! Дай 
го тука- слага си го на голо- Как ми   стои?- хваща по-
падията за задника- След малко ще ме гледаш по те-
левизията....пък довечера кой  знае може и да ти изле-
зе късмета! 
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Започва да си свирука доволен. Наскоро отчето бе 
повишен в духовен сан и самочувствието му бе нарас-
нало значително. Архимандрита  бе станал епископ.  

Маджарски в материално отношение бе презадо-
волен, но на горкия божи служител просто му липс-
ваше светска популярност, където да се покаже в це-
лия си „блясък”. Медийната изява  бе добре дошла за 
суетния мъж, който наближаваше шейсетте години. 
Въпреки своите години епископа продължаваше да 
живее с мнението, че в интелектуално отношение има 
какво още да даде на нацията. Е, малко грандомански, 
ала такъв си беше той. За това и тези вълнения го бяха 
връхлетели. 

Най после отеца се е стегнал и лъснал както той си 
иска. Действително, високият  ръст, басовият  глас и 
посребрелите слепоочия му придаваха достолепен 
вид. Но комбинацията на лъскавото расо със масив-
ния златен кръст на врата му, разваляха това впечат-
ление. Просто кръста бе прекалено голям и златен. 

Епископа се качи в S-класата си мерцедес, черен 
като душата му и отпраши за телевизията. Пристигна 
точно навреме в телевизията и влизайки в студиото 
забеляза и другите гости, които са заели вече своите 
места. Настаняват го до министър-председателя на 
България. Останалите гости са професор-социолог на 
преклонна възраст, двама млади свещеници, неговите 
опоненти и една врачка, обявена за единствената нас-
ледница на Ванга. 

В студиото идва  водещия и обявява темата на дис-
кусията в днешното предаване. 

- Добър ден уважаеми зрители! В „Часът на исти-
ната” днес ще дискутираме една много важна тема. 

От години българското общество е раздирано от 
противоречия. Трябва ли Апостолът на свободата В. 
Левски, дякон Игнатий да бъде признат за светец от 
БПЦ и официално канонизиран или не. Мнението на 
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народа е всеизвестно ,който не признава Левски за 
светец е национален предател. Втория въпрос касае 
личността на петричкия феномен Ванга. Отново все-
народното искане е канонизиране на Ванга от БПЦ. А 
както е казано глас народен, глас божи! За съжаление 
глас в пустиня! За да отговорят на тези въпроси, зася-
гащи националното самосъзнание и самочувствие на 
българина  в студиото сме поканили представители 
на БПЦ – епископ Петър Маджарски и младите све-
щеници, йеромонах Писарион и йеромонах Инокен-
тий. Също така наш гост ще бъде и премиера на РБ, 
както и изтъкнатия професор-социолог Палин и не на 
последно място екстрасенс Вяра. 

Първо бих искал да дам думата на премиера, който 
успя да отдели от драгаценното си време и да дойде в 
нашето скромно студио. Г-н министър-председател 
трябва ли да бъдат канонизирани за светци според 
вас, В. Левски и баба Ванга? 

- Какво значи според мене?!? В качеството си на чо-
век, аз се присъединявам към всеобщото мнение, че е 
крайно време това да се случи! А като министър-
председател мога само да отговоря, че това не е от мо-
ята компетенция. Това е...Да бяхте ме запитали ще 
построим ли еди коя си магистрала в срок? Веднага ви 
отговарям. Да ще я построим! Значи толкова магист-
рали построих вече, че ако от мен зависеше това ка-
нонизиране, досега да съм ги канонизирал отдавна. 
Но това е работа на БПЦ. 

- Благодаря ви г-н премиер. А сега да чуем мнение-
то и на епископ Маджарски......... 

Ваше Преосвещенство какво мисли БПЦ по този 
въпрос? 

- Аз ще изкажа лично моето мнение. В. Левски е 
монах, войн и мъченик т.е. налице са всички предпос-
тавки да бъде обявен за светец. Монах е, защото е спа-
зил до края на живота си монашеските обети, дадени 
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пред Господ. Той е останал монах, въпреки че се е об-
личал по различен начин. Войн е, защото е воювал за 
духовното и физическото освобождаване на България. 
Така е разбирал  той любовта към Бог – да избави кле-
ти сиромаси от техния тиранин.  Апостола е живял 
според писанията в светото Евангелие, обичал е 
ближния  и е отдал живота си за него! Най-накрая е и 
мъченик, защото е изпил горчивата чаша на преда-
телството. И той като Христос е бил предаден от бли-
зък човек. И тук идва спорният момент, според някой 
– убийството на младото момче, чирак в името на де-
лото. Левски убива това момче или мъж, за да избегне 
провал на цялото дело....Това безспорно е грях! 

Но впоследствие той приема участта си като мъче-
ник, без да направи и най малък опит да промени   
хода на събитията т. е. да избегне бесилото. Пред 
смъртта си той изрича пророческите думи „БОЖЕ 
ИЗБАВИ БЪЛГАРИЯ...” 

За мен той е не само светец и пророк...Той e бъл-
гарския Христос !!! 

Колкото до Ванга не се наемам да отговоря едноз-
начно. Едно е сигурно, тя е феномен, който е признат 
от целия свят. За да бъде канонизирана, обаче една 
личност, както вече казах, трябва да отговаря  на оп-
ределени условия. Заслужава си усилията БПЦ да 
проучи по дълбоко живота на сляпата пророчица и да 
се произнесе по въпроса. 

- А сега да дадем думата и на йеромонах Писари-
он.... 

- Аз мисля, че Васил Иванов Кунчев- Левски ще го-
ри в Ада вовек и веков, защото е детеубиец. Според 
Притчи  6 : 16 -19  : “Шест неща мрази Господ, даже 
седем са мерзост за душата Му – надменни очи ; лъж-
лив език ; ръце които проливат невинна 
кръв”...Момчето чирак, което Левски е убил е било на 
17 години! И това ако не е невинна кръв, не знам кое 
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друго може да е! Относно Ванга, самата тя казва, че е 
получавала информация чрез извикване на духове на 
мъртви хора. Свещеното писание категорично казва, 
че магьосници занимаващи се с такива дела, ги чака 
единствено огненото езеро и нищо друго. Огненото 
езеро е самият  Ад! Колкото и неприятно да е всичко 
това...Аз само цитирам Библията! Амин. 

- Когато фактите говорят, както се казва и боговете 
мълчат. Редно е да чуем мнението и на професор  Па-
лин, изтъкнатия наш социолог. 

- Благодаря, освен социолог съм и добър народоп-
сихолог. Искам да кажа, че съм православен христия-
нин. Дълбоко уважавам и ценя БПЦ, но ще си позволя 
да отправя една критика към висшия клир.  

Уважаеми висши духовници, като че ли сте забра-
вили какво казва Божието слово : „по скоро камила   
ще мине през иглени уши, нежели богаташ да влезе в 
Царството божие”. Това, че нехаете за обикновените 
миряни, отдавна се знае...Това че сте станали изцяло 
подвластни на материалното също! Ама има една 
светла възрожденска личност от Освобождението ни 
от турско робство. Една българска светиня! Васил 
Левски заслужава да бъде канонизиран за светец в 
БПЦ. Но това дали вие ще проявите  справедливост 
към самия Апостол на свободата, изобщо не е важ-
но...Тъй като Той не се нуждае от  вашата оценка! От 
нея се нуждае единствено българския народ, за да 
имат своята родова памет и идните поколения! Защо-
то народ без памет е човек без глава!! Българските 
политици след 10.11.1989 г. достатъчно се постараха да 
обезкървят и да обезглавят народа ни по всякакъв на-
чин. Недейте и вие да продължавате тази пагубна по-
литика. Ако продължават така нещата, след 70 години 
България няма да я има на картата на света!!! 

- Изключително мрачна прогноза професоре. А се-
га да чуем и това хубаво момиче,  екстрасенс Вяра. 
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-Аз искам само да кажа, че не е редно човек който 
толкова добре познава  Свещеното писание и толкова 
строго съди другите, всяка нощ да нарушава своя 
обет...Да, за Вас говоря йеромонах Писарион! И да се 
съвокуплява с лице от същия пол!!! 

Лицето на йеромонах Писарион изведнъж цялото 
се зачерви и той се надигна от стола си възмутен. 

- Ти си луда! Анатема...Изгонете я от студиото.... 
- Защото говоря истината ли? Другото отче ти е 

любовник.....Срещате се в един хотел близо до манас-
тира! 

Сега пък лицето на йеромонах Инокентий пламна 
в огън. Той заръкомаха и почна да пелтечи пръскайки 
адски слюнки навсякъде. В студиото настана пълен 
хаос. От апаратната крещяха на водещия да овладее 
положението и да продължи предаването, защото 
предстоеше и пряка телефонна линия със зрителите. 
А телефоните бяха прегрели. Единствен спокоен ос-
тана министър-председателя, но след като мобилния 
му телефон звънна и го извикаха от апаратната, се 
наложи да се изниже от студиото. 

Бог да е на помощ на горкия водещ и на йеромона-
сите Писарион и Инокентий. Все пак водещия успя  
някак си, отново да разположи всички по столовете и  
за момент настъпи абсолютно мълчание. Ала уви ус-
тата врачка си нямаше работа и наля допълнително 
масло в огъня. 

- Не стига това, ами и изневеряваш на Инокентий с 
пиколото в хотела... 

Е тука чашата на търпението преля окончателно. 
Писарион посегна да хване екстрасенската за косата. 
Почти я беше докопал, но в последния момент се на-
меси оператора на първа камера и отблъсна напада-
теля. От своя страна ревнивия Инокентий изпроба 
здравината на расото на своя любовник. 
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Положението беше извън всякакъв контрол и от 
апаратната взеха най мъдрото решение да прекратят 
излъчването на предаването незабавно. 
 

Парк в Марсилия. 

Илиян вървеше наперено по алеята на един от го-
лемите паркове на Марсилия. Внезапно от храстите   
изскочи някакъв мъж и след като се легитимира, му 
поиска документите за проверка. Реакцията на бълга-
рина бе силен спринт с цел бягство. Той бе на около 
двайсе и седем години, в добра физическа форма и 
набра преднина. Френското ченге въпреки, че бе по 
възрастен продължаваше упорито да гони човека, 
който от две години постоянно му се измъкваше. Пет-
стотин метра деляха Илиян от спасението, най близ-
кия квартал, където щеше да се шмугне в някоя от 
уличките, но в последния момент се спъна и падна. 
Изобщо не разбра от къде се появиха другите двама, 
които се нахвърлиха върху него. Изправиха го, сложи-
ха му белезниците и го поведоха.... 

В този момент Илиян се събуди целият облян в пот, 
отначало не можа да осъзнае къде се намира. Сънят бе 
толкова истински и наситен с емоции, че той опипа 
леглото, за да разбере не е ли в ареста на полицията. 
Установи, че това легло е по меко и удобно. Значи все 
пак е било само сън, помисли си той. В следващия мо-
мент силен проблясък озари съзнанието му. Спомни 
си, че всичко това беше се случило, с изключение на 
залавянето му. В действителност той нито се спъна, 
нито полицията успя да го хване. Както винаги им 
избяга, но пред квартирата го чакаха  две ченгета. Се-
риозна причина да потърси спасение в бежанския 
лагер в Кале. Да сега си спомни абсолютно всичко. 
Как отиде в първия фризьорски салон, поиска да под-
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стрижат дългата под раменете му коса до първи но-
мер и да обръснат тримесечната му добре поддържа-
на брада. След като промени тотално външния си 
вид, изхвърли словенския си паспорт и хвана автобус 
до Кале. Пристигна в бежанския лагер късно вечерта 
и се предаде на охраната като афганистанец. Илиян 
беше работил с афганци и говореше фарси и пущу 
почти перфектно. 

След кошмара който сънува, имаше нужда да запа-
ли цигара. Облече дънките и ризата си и излезе на  
двора. Беше 3.40 през нощта. Май месец беше все още 
хладно. Повечето от лампите на прожекторите бяха 
изгорели и двора беше потънал в сумрак. Илиян 
драсна клечка кибрит и запали цигара. Дръпна силно 
от цигарата и пое дима с пълни гърди. В този момент 
усети тежка мъжка ръка върху рамото си. Обърна се, 
но заради сянката от близкото дърво, не можа да раз-
познае едрия мъж  и отскочи с котешка пъргавина. 

- Не си загубил бързината си, а Илияне?- избуча 
гласът от тъмното. 

- Познаваме ли се отнякъде... 
- От спортното училище. Аз бях в боксовата пара-

лелка, а ти лека атлетика... 
- А бе човек дай да излезем на светлото, че да се ви-

дим! 
Двамата отиват под единствения светещ прожектор 

и Илиян се взира в лицето на стария си съученик. 
- Е, извинявай, ама не мога да се сетя кой си... Тол-

кова години минаха! 
- Е как не можа да ме познаеш бе Ильо! А трени-

ровките с въженце дето ги правехме заедно, нищо ли 
не помниш?!? 

- А бе, ти ли си бе човек... Меди! Ахмед нали така? 
Ей, много си се променил, човек! Наедрял си още по-
вече. 
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Прегръщат се братски и се впускат в спомени по 
безгрижните ученически години. Илиян пръв прекъс-
ва тези сладки спомени и връща разговора към насто-
ящето. 

- Да хубави години бяха....и да се видим отново 
след толкова време във Франция! Какво правиш тук  
Меди? 

- А кво да правя, имам малко проблеми в България. 
Ами  ти как попадна тук? 

- Е то и аз така. Аз вчера дойдох в лагера. Утре ще 
говорим...много съм изморен сега. 

- Айде чао братле. 
 
 

Лагерът. 

- Ставай за закуска! Стига си спал Ильо....Може и 
едно кросче да направим преди това. 

- Ти пък как влезе тук?- сънено промърмори Или-
ян. 

- Забравил си отключена вратата...Айде че ще за-
къснеем, след осем часът спират да дават храната! 

- Добре бе, добре. Ставам- скоква от леглото- стига 
си ме юркал! Не сме в даскалото... 

Облича се набързо и тръгват за столовата. По пътя , 
по точно по алеята която води до столовата, група 
пакистанци са застанали от едната страна и крещят 
неистово на група индийци от другата страна на   
алеята. Илиян си помисли , че играят бейзбол понеже 
двама от пакистанците бяха с бухалки, макар и  мяс-
тото да бе малко необичайно. Но остана като гръмнат 
когато трети пакистанец взе от земята камък с голе-
мината на мъжки юмрук и уцели в главата един от 
индийците. Камъка разцепи главата му и от нея шур-
на кръв. Илиян се спря и замръзна на мястото си. Ин-
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дийците също отговарят на удара. И започва една ка-
нонада от камъни и от двете страни. Въздуха ехти от 
неразбираемите им крясъци. 

- Меди предпочитам да остана гладен, отколкото да 
ми сцепят главата! Не мърдам оттук! 

- Гледай сега какво става- обръща се със спокоен 
тон на английски към двете враждуващи групи. 

- Момчета искаме да отидем с моя приятел до сто-
ловата да закусим. Ще спрете ли докато минем? 

Явно много добре са запомнили Ахмед от случката 
в столовата, защото моментално всичко утихва и  две-
те групи се разотиват. Зад двамата българи уплашено 
изчакваше развоя на събитията Надя. Ахмед  дори не 
бе я забелязал, но след като инцидента приключи тя 
го настигна и му благодари няколко пъти на родния 
си език, като не спираше да го гледа с открито възхи-
щение. Това естествено бе балсам за душата на влю-
бения мъж, но все пак той успя да дръпне ошашаве-
ния Илиян и да му каже две-три думи насаме. 

- В лагера ме знаят като палестинец. Ясно? Не съм 
сам тук...С братовчедите съм и те са палестин-
ци....Дълго е за обяснение. Можем да говорим на бъл-
гарски само когато сме сами! А в това рускинче съм 
лудо влюбен! Ясно? 

- Улесняваш ме...аз съм се предал като афганец! 
Тъй че в присъствието на външни хора може да гово-
рим помежду си на английски. Ок? 

- Дадено. 
Ахмед се извинява на Надя, за прекъснатия им раз-

говор и тримата с Илиян влизат в столовата. Този път 
закуската си я биваше, свинска шунка с варени яйца. 
Тримата започват да се хранят с апетит. В столовата 
пристигат Ерол, Фатме и Айше. Масите са четворки и 
Ерол сяда на масата при Ахмед. Пет-шест пакистанци 
носят своите закуски на масата на Ахмед и ги оставят 
в знак на уважение. Същото искат да направят и една 
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част от индийците, само че на масата вече няма място. 
Ахмед знаеше, че ако върне тези скромни дарове ще 
обиди хората, които са  го почели, а той не искаше да 
става така. За това им посочи масата където бяха сед-
нали Айше и Фатме. Така всички бяха доволни. Надя 
не можеше да се нарадва на Ахмед и постоянно гово-
реше нещо на руски. Ерол и Илиян тепърва се бяха 
запознали, но се шегуваха взаимно. Веселието ги бе 
завладяло напълно и за момент всеки бе забравил сво-
ите неволи и мъки. Хубав момент, когато си далече от 
родината, но за съжаление твърде кратък. Охраната 
влезе и извика имената на четиримата роми от Бълга-
рия. След като всички потвърдиха присъствието си, 
униформеният ги поведе към директора на лагера. 
Лошо предчувствие прободе сърцето на Ахмед.  

Миг радост в живота и почти винаги следваше ня-
каква неприятност. Надя също се развълнува доста, 
опита се да подразбере нещо със своя безупречен 
френски от охраната. Ала уви. 

 

Квартирата на Ванката. 

Ванката старателно се бръснеше пред огледалото в 
квартирата си, небрежно свирукайки някаква попу-
лярна мелодия. Специално си купи новата серия на 
„Жилет”, оригинален парфюм на „Hugo Boss”,  дънки 
„Calvin Klein” и маратонки на „Nike”. Доста необи-
чайно за него и мисията му под прикритие, но жела-
нието му да впечатли Боряна с нова визия беше сери-
озно. Напоследък започваше да излиза от амплоато на 
психично болен човек, дрипите с които беше длъжен 
да се облича му бяха омръзнали. 

Освен това той бе само на двайсет и две години и 
младостта си искаше своето. Цялата работа под прик-
ритие бе едно сериозно изпитание за него. Отначало 
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всичко му беше много интересно, самият той пожела 
тази задача от своите началници. Но сега нещата се 
бяха променили значително. Появата на  Боряна в 
живота му и възникналите чувства между тях, услож-
няваха изпълнението на неговата мисия. 

Не искаше при никакви обстоятелства да губи Бо-
ряна, същевременно трябваше на всяка цена да за-
върши успешно своята задача. Събирането на неоп-
ровержими доказателства за престъпната дейност на 
полковник Маджарски. Балансът на тези две неща 
беше труден за неговата крехка  в професионално 
отношение възраст. Най много му тежеше, че не може 
да бъде постоянно с Боряна. Липсваше му нейната 
усмивка, нейната миризма. А досега дори веднъж не 
бяха се целунали  като влюбени. Както се бръснеше 
Ванката осъзна, че жестоко е хлътнал по Боряна и не-
волно се поряза дълбоко на бузата. 

Облече си новите дрехи, сложи си от скъпия пар-
фюм и отиде да вземе Боряна от дома. Чувстваше се  
леко нервен и щастлив за първата им сериозна среща 
извън дома. Пристигна точно навреме. Боряна вече го 
чакаше отпред. 

- Ей Ванка каква е тази прическа? Ама как си се из-
тупал! Като нов си и как ухаеш. Не мога да те позная! 
Да нямаш среща с гадже? 

- Ами не знам. Ти ще кажеш... 
- Къде ще ме водиш сега? 
- Ами както се бяхме разбрали на кино. 
- Ама ти сериозно ли? Помислих , че се шегуваш 

тогава, но както кажеш. 
- Избрал съм да гледаме „Полицейска история”  с 

Джеки Чан. Обичаш ли да гледаш филми за ченгета? 
- Да криминалетата стават... 
- А харесваш ли ченгета? 



 
 

82 
 

- Това какво е? На разпит ли съм? Майтапя се Ван-
ка! Ако ченгетата са с физика като твоята! Да, харес-
вам ченгета, иначе не. 

Докато вървят по улицата хората не спират да ги 
зяпат. Боряна също се е постарала с тоалета си, без да 
е предизвикателна. А и бяха много хубава двойка. 
Ванката е кавалер и взема цветя за дамата си от една 
стара жена, която продава на улицата. Бабата пожела-
ва здраве и дълъг семеен живот на младата двойка, 
при което Боряна прихва да се смее и обяснява че не 
са женени. Ванката добавя, че и това ще стане скоро. 

- Наистина ли толкова много ме харесваш Ванка? 
- Е не виждаш ли каква метаморфоза претърпях за-

ради тебе! Никога не съм се издокарвал толкова.....Ако 
знаеш какво ми струва това. Ти си единствената, друга 
не искам! 

- Та ние отскоро се познаваме. 
- Е и какво? Аз вярвам в любовта от пръв поглед! 
- А аз не! За мене по важно е какъв е човек. А ти си 

добър човек и това е над всичко останало! 
Неусетно са стигнали до киното, Ванката купува 

два билета и двамата влизат вътре хванати за ръце. В 
киното имаше групичка  двайсетинагодишни младе-
жи. Това бе ранна прожекция и с изключение на тях 
салона бе празен. Още с влизането на влюбената 
двойка младежите започват да подсвиркват. Ванката 
не обърна никакво внимание на това нахалство и 
двамата с Боряна се настаниха удобно. 

Осветлението угасна и филма започна. Младежите 
на задните седалки бяха толкова шумни, че от филма 
нищо не се чуваше. 

- Ей момчета кино ли да гледаме или вас да слуша-
ме как се разправяте?!?- обърна се Боряна към тях. 

- Ти кукло, ела да ми направиш една свирка...пък 
после може да ти излезе късмета и с останалите! 
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Ванката тръгна да става, но Боряна го спря с умо-
лителен поглед. Натрапниците обаче продължиха. 

- Ей мухльо...на мъж ли ще ми се правиш!- извика 
най едрия от тях. 

Премести се непосредствено зад влюбените и нап-
рави опит да дръпне Боряна за косата. Ванката на ми-
га сграбчи ръката на злосторника и с едно движение 
обърна китката му наопаки. Едрия изохка и се разп-
сува. Другите запрескачаха през редовете, да помог-
нат на дружката си. През това време Боряна   избяга 
във фоайето на киното, за да извика на помощ разпо-
редителя. Когато се върна заедно с касиера и разпоре-
дителя, гледката си струваше. Всички с изключение 
на Ванката се превиваха по земята стенейки. За финал 
на падението на наглеците, този с изкълчената китка 
изплю и един счупен зъб.  

За Ванката това беше достатъчно, той хвана Боряна 
под ръка и рече. 

- Да си ходим, а... Филмът свърши! 
 
 

Обновената централа на партия ГРОБ.  

Кабинетът на председателя на партията, който е 
същевременно и министър-председател на България е 
огромен. Премиерът Царски усещаше с наближаване-
то на изборите как доверието на хората в него изчезва 
и как властта му се изплъзва от ръцете. Сънуваше дос-
та често един и същ кошмар, как губи изборите и но-
вата власт го вкарва в затвора за присвояване на дър-
жавни средства в особено големи размери. Събужда-
ше се разтреперан и дълго време не можеше да се ус-
покои, като си повтаряше че в България осъден поли-
тик за кражба на народни пари няма. 
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Според него той бе дал изключително много на 
нацията в качеството си на премиер , като се започне с 
построяването на десетките километри магистрали и 
се свърши с борбата против организираната престъп-
ност, а се чувстваше недостатъчно оценен. Както в 
материално отношение, така и в духовно. 

Това че в крайна сметка правителството под негово 
ръководство, сключи договор с руснаците за изграж-
дане на АЕЦ „Белене“, с приоритет на руските клаузи 
и той получи тлъста комисиона от сделката, не го за-
доволяваше. Това бе нищожна компенсация за него-
вите денонощни усилия да ръководи държавата. И за 
това Той реши да спаси едно „губещо” предприятие, 
като го приватизира. Набелязаното предприятие бе 
„Булгартабак” и Спасителя пусна в ход обичайната 
схема.  

По този повод в кабинета на председателя на ГРОБ 
се бяха събрали Той и един негов стар приятел още от 
царско време, Велчо Миленов. 

- „Булгартабак” трябва да се приватизира! Велчо ти 
като човек с контакти в големия капитал можеш ли да 
намериш някакъв купувач за това предприятие. Зна-
чи, намериш ли инвеститор веднага те правя  консул-
тант по сделката. По наши оценки състоянието на 
дружеството възлиза на 540 млн. лева. Айде   ние ще 
им го дадем за 200 милиона лева, тъй че и вълкът да е 
сит и агнето цяло! Нали така? 

- Ще звънна няколко телефона до Лондон. Мисля, 
че няма да има проблеми с намирането на купувач  
при тези условия, Борка. 

- Значи разликата до 540 милиона ще я делим с те-
бе...А може и на оня сухар, министъра на икономика-
та да подхвърлим нещо! 

- Значи тия параметри ще ги уточняваме допълни-
телно. Нека първо намерим купувача. Другото е лес-
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но. Аз ще бягам, че нещо бизнеса не върви. С тия хо-
тели май сбърках! Няма и туристи тая година. 

- Аиде стига си се оплаквал. Не бави намирането на 
инвеститор, че днес сме на власт! 

Велчо излиза от кабинета, а премиера веднага  се 
обажда на министъра на икономиката. 

- Ало Еленски чуваш ли ме? Какво правиш в мо-
мента? А добре, добре....Значи обявете конкурс за 
продажбата на „Булгартабак”. Ще го приватизираме. 
Може да не е губещо предприятие сега! Но утре   бог 
знае? Какво?!? Ти ми препоръчваш да не започваме 
процедура по приватизацията му? А утре искаш ли да 
си на работа?!? Тогава още днес откриваш процедура-
та за приватизация....Ще слушаш я,   къде ще ходиш! 
Министри! 
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ВТОРА ЧАСТ 
 

Англия. Манчестер.  

Къщата не е голяма, но е удобна и модерно обзаве-
дена. В нея живеят трима приятели, които от години 
работят в Обединеното кралство. Кубрат, Асен и Ас-
парух са изключително добре платени програмисти в 
един от английските офиси на Майкрософт. 

- Асене, завърши ли тая програма най сетне, че ми 
писна да те чакам...А и тия от Майкрософт ги знаеш 
какви редки са! 

- А бе аз тая програма, че ще я завърша, ще я за-
върша ... но с другата не знам какво ще правим? 

- Коя другата бе, пич? 
- Ами наближават изборите в България... положе-

нието там е нетърпимо! Вчера говорих с родата в Бъл-
гария. Тоз идиот Царски съвсем го е ударил през 
просото! А ние не сме намерили още останалата част 
от парите за въстанието наесен! 

- Споко чикагските българи също ще дадат нещо! 
- Даде ама онез пушки са доста скъпички и не знам 

дали ще ни стигнат парите! 
- Е като не стигнат, пушките няма да са американс-

ки, а руски и това е! 
- Кубрате, от програми разбираш, но с оръжията си 

скаран! Остави на мен да преценя кое е по добро. 
- А мене къде ме забравихте бе, хъшове! 
- Паро, ти си идеолога, ти ходиш в България да 

вдигаш народа. Уреждаш и документите на новите 
членове в БЛРС. Тъй че оставете ме най накрая аз да 
избера оръжието, което ще събори двайсе и две го-
дишната робия и преди това 45г. комунизъм! Ангария 
наложена от българи над българи. Позор!!! 
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- Асене, оръжието и силата, която ще събори  тази 
робия сме ние хората. Народа ще стане, колкото  и 
невероятно да е! След толкова години, народа ще се 
вдигне и след сто трийсе и три години в България 
отново ще се вее  святото знаме „Свобода или смърт”. 
Това което Левски направи тогава с революционните 
комитети, сега ние сме длъжни да продължим. Само, 
че сега я няма имперска Русия  да ни помогне. Сега 
ние разчитаме единствено на себе си! България над 
всичко!!! 

- Ето ние оставяме удобствата и хубавия си живот 
тук в Англия, граден с години благодарение на наши-
те умения и жертваме всичко това! Защо момчета? 

- За България!- викват тримата в един глас. 
- Мисля, че е време да се закълнем така както са го 

правили нашите предци Левски, Ботев, Бенковски и 
всички герой. 

Изважда много стара с пожълтели листа библия, 
кръст и револвер датиращи от ония героични време-
на през турското робство. Асен и Кубрат виждайки 
тези реликви падат на колене и целуват библията. 

- Момчета клетвата е : „Заклевам се в праведния 
бог, че самоволно организирам и ще участвам в на-
родното въстание, за да се бия до последни сили за 
свободата на моята България против тиранина и неп-
риятелите, които и да са и откъдето и да идват. За 
неприятел на отечеството си считам българските по-
литици предали народа си и обрекли го на бавна и 
мъчителна смърт. Ще се боря с оръжие в ръка против 
предателите на отечеството до пълна победа. СВО-
БОДА ИЛИ СМЪРТ!” Това е клетвата, която са пола-
гали въстаниците през Априлското въстание в 1876 г. 
Естествено аз я осъвремених малко с  оглед настоящи-
те проблеми в България, но като цяло духовното пос-
лание е запазено. Така че момчета повтаряйте след 
мен. 
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Зачита отново клетвата и тримата с  ръка на биб-
лията и плам в сърцето се заклеват и се прегръщат 
братски. 

 
 

Кипър. Пафос, частен плаж. 

Брегът на Средиземно море – пясъкът е мек, водата 
кристална, въздухът свеж...  

Полковник Маджарски и майор Петров се излежа-
ват блажено върху шезлонгите. На метри от тях е ви-
лата на Кукловода, която външно по нищо не се отли-
чаваше от заобикалящите я къщи. Лукс изграден от 
бял камък с типичните орнаменти и колони пред нея. 
На покрива на къщата имаше воден резервоар, който 
събираше дъждовната вода и я пречистваше, тъй като 
съществуваше недостиг на природни извори. Слънче-
вата топлина служеше за поддържане на една прият-
на за къпане температура на водата в цистерната. Ос-
вен това имаше и разположени  слънчеви панели за 
генериране на електрическа енергия. Слънчевата 
енергия в Кипър се използваше много   практично и 
масово от местните хора. От вилата излезе висока и 
красива жена по монокини и занесе на зажаднелите 
гости на Кукловода два коктейла. 

- Трябва да се признае на домакина, че гостоприем-
ството му надхвърля даже и моите очаквания полков-
ник. 

- Това е факт, но все още не сме видяли свръхмо-
дерната му лаборатория където работят върху пос-
ледното поколение синтетична дрога. 

На асфалтовата площадка каца хеликоптер от кой-
то слиза Кукловода и още един мъж. Двамата се ръку-
ват с полковника и майора. 
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- Дойде време да ви запозная с професор Вълчинов, 
изобретателя на новата синтетика. Еликсира на живо-
та, еднопосочния ни билет към богатството! В стаите 
ви има спортна екипировка, вземете я и елате на пар-
кинга. 

След като се връщат, носейки куп алпинистки 
принадлежности, ги натоварват в багажника на  
масивния джип и потеглят. 

- Полковник в момента сме в гръцката част на Ки-
пър. Предстои ни преход в турската част на острова. 
Хората от Севера са с по суров нрав, никакви своевол-
ни действия не трябва да има от наша страна. Спира-
ме ме за тоалетна само при крайна необходимост след 
навлизане в турската част. С местните контактувам 
единствено аз. Турски език знаете ли... полковник, 
майоре?  

- Не говорим турски... 
- Една погрешна стъпка или жест може да ви кост-

ват живота. Регистрационният номер на автомобила 
ни издава, че сме от гръцката част. Стандарта на жи-
вот в турската половина е много по нисък, моментал-
но ставаме мишена на всякакви бандити. А на този 
джип човек няма нужда да му гледа номера, за  да 
стане обект на нападение. Тук също има автомафия, 
върви после че се оправяй...Разбрано ли е? 

- Разбрано ....как да се обръщаме към вас?- смутено 
пита м-р Петров. 

- Може да ми викате шефе. 
Автомобила излиза от града и влиза в магистрала-

та, където пътуващите могат да се насладят на живо-
писната кипърска природа. Известно време пътя ми-
нава на около стотина метра от морето. Правеше впе-
чатление кристално чистата вода, толкова чиста че 
чак дъното на морето се виждаше. Всичко това в ком-
бинация с красиви палми в изобилие. А климата също 
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бе много приятен по това време на годината. Не тол-
кова сухи горещини както в разгара на лятото. 

- Много е красива природата ...и морето е толкова 
чисто. Скъпи ли са недвижимите имоти тук? 

- На този въпрос Петров, може да отговори единст-
вено нашия гостоприемен домакин? 

- Природата наистина е красива, но тя е направена 
от островитяните такава. Това не са дарове от бога 
както се казва! Тук са направени много инвестиции в 
природата. Повечето от тези палми, които виждате са 
изкуствено внесени и присадени. Златистия  пясък по 
плажовете също  по-голямата част е внос. Туризма тук 
е основен поминък на населението. Хората от камъ-
наците са направили рай. А ние  превърнахме приро-
дата на България от рай в пустиня! А цените на нед-
вижимите имоти с кризата паднаха сериозно надолу. 
Една добра къща на два етажа с всички екстри и ба-
сейн върви около шестотинхиляди евра. Инвестиция-
та си струва особено ако е на брега на морето. Е, цена-
та е малко по висока, но пък когато не си там можеш 
да пускаш летовници под наем. Мислиш да купуваш,а 
полковник? 

- Малко скъпичко е за моя джоб сега, но с вашия 
проект в който ще участваме за бъдеще....кой знае! 

- Така, така човек трябва да мисли позитивно! А че 
това ще излезе златна мина, сами ще се уверите като 
пристигнем там! 

Полковника се въздържа да пита къде е това там, но 
усеща че Кукловода не говори празни приказки. 

Всички спират да говорят и всеки потъва в собстве-
ните си мисли. Професор Вълчинов умело водеше  
джипа по пътя, само че от лявата страна. Движението 
по пътищата в Кипър беше по английски модел, тъй 
като страната дълги години бе британска колония. 
Професора бе избрал да минат през  Никозия, а там 
предстоеше паспортна проверка на ККП- то, въпреки 
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границата между гръцката и турската част да бе отво-
рена още 2004 година. За целта Кукловода като собст-
веник на возилото и единствения сред четиримата с 
кипърско жителство при наближаването на    Никозия 
пое управлението на джипа от професора. 

- Ако войничето пита какво правите в Кипър след 
паспортната проверка...мои гости сте, туристи. Оти-
ваме в Кирения на обиколка. Ясно? 

При преминаването през КПП- то даже не прове-
ряват документите на водача на джипа. Притеснения-
та на боса на групата се оказват излишни. 

- Явно с всеки изминал ден се либерализира режи-
ма по преминаване от едната на другата страна. 

Докато си говорят, са навлезли в турското прост-
ранство и веднага са спрени от полицейски патрул, 
който проверява документите на колата. Оказва се, че 
е изтекла застраховката на автомобила за турската 
територия. Кукловода плаща на пътния полицай сим-
волична глоба и се отправя към първата застрахова-
телна агенция. След уреждането на тези формалнос-
ти, джипа най после се отправя по действителната си 
дестинация. 

Не са изминали и двайсетина километра и отново 
ги спират. Този път военна полиция. Двамата поли-
цаи са въоръжени с автомати, искат багажника да бъ-
де отворен. Кукловода слиза и отваря багажника. Въ-
оръжените започват да задават въпроси. Кукловода 
отговаря високо и отчетливо, без никакво притесне-
ние. Полицаите му обясняват нещо, на което той кла-
ти разбиращо глава и дава 100 кипърски  паунда. По-
лицая отказва парите, но той му ги слага в джоба. Раз-
говора приключва и боса се качва в джипа. 

- Издирват висш военен, убил жена си от ревност и 
сега се укрива, бил въоръжен и много опасен. Почер-
пих момчетата....от два дни висят на пътя. Сто кипър-
ски паунда тук са много пари. 
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Колата потегля и отново всички потъват в мълча-
ние. Полковника си мислеше, че до два дни най късно 
трябва да са се върнали с Петров в България, тъй като 
службата го зовеше. Имаше доста  натрупали се кри-
минални дела, които без неговите знания и опит 
трудно можеха да бъдат разрешени. Полковника беше 
странна птица. Гореше в полицейската работа и прес-
ледваше бандитите докрай. А същевременно самият 
той бе организатор на престъпна банда. Е имаше и 
изключения, какъвто бе случая с Българанов. 

”Но в крайна сметка циганите кучета ги яли... и 
какво като съм взел някой лев от оялия се ром с бъл-
гарско име. Такива възможности не се отварят всеки 
ден! Да, но сега тези глупаци във Франция може и да 
осерат положението. Включването на Българанов в 
играта като че ли бе грешка? Да, да със сигурност това 
беше грешка”. 

Такива мисли се въртяха из главата на Маджарски, 
докато в  един момент колата спря в някаква гориста 
местност. В далечината се виждаха доста високи ска-
ли,      като в някой от тях се забелязваха тесни отвори 
колкото да премине човек. 

- Вадете екипировката от колата- разпореди се 
Кукловода – нататък продължаваме пеша. От другата  
страна пътя е затворен, защото е в ремонт. Ще имаме 
малко катерене докато се доберем до лабораторията. 
Да видим сега българската полиция доколко е в кон-
диция! 

Полковника и майора се спогледаха, но започнаха 
да вадят алпинистките принадлежности от джипа. 

Наслагаха всичко в две големи раници и последва-
ха водача. Пътеката бе обрасла с храсти и професора я 
разчистваше с огромно мачете. Четиримата мъже се 
придвижваха бавно напред без да говорят. 

След около трийсетина минути Петров поиска по-
чивка, но шефа отказа позовавайки се че може да зам-
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ръкнат преди да са изкачили скалите. Повървяха още 
половин час, като майора вече изнемогваше и хвърли 
раницата на земята. 

- Аз съм дотук...поне десет минути трябва да си от-
дъхна! 

- Аз съм на седемдесет години и не мрънкам!- изг-
леда го с презрение Кукловода. 

- Тая раница тежи поне петнайсет кила!- оправда се 
той. 

- Ами да я взема аз стареца? 
- Стига сте се карали! Петров вземи мойта раница е 

по лека. И друг път като ти казвам да идваш на фит-
нес с мене, няма да гониш курвите само. Пет минути 
почивка и тръгваме- отсече полковника. 

- Е че ти още сега издъхна. А има да катерим трий-
сетметрови скали! Тогава какво ще правиш? Изобщо  
не те виждам... 

- Извинявай ама аз не съм нито професионален 
спортист, нито катерач. Туй че ти не можеш да осигу-
риш нормален достъп до лабораторията си е твой 
проблем! 

- Пътя откъдето нормално влизаме е в ремонт! Де-
нонощно има работници в близост до входа на лабо-
раторията, който е замаскиран. Искаш заради тебе 
властите да я открият къде се намира ли?!? 

- Нали всичко беше законно, защо си я скрил в тия 
пещери? 

- Ти ченге ли си или наистина си много прост! 
Производството е изнесено в турската част от съобра-
жения за сигурност! Заради промишления шпионаж 
глупако. Когато дрогата бъде завършено окончателно 
и мине клинични изпитания за които аз съм доброво-
лец едва тогава ще го патентоваме. Но до този момент 
всичко трябва да остане строго секретно...Съжалявам, 
че се хванах с вас! А ти си една баба! 
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- Извинете моя колега, но все пак ние сме, както вие 
казахте прости ченгета. 

- Полковник във вас никога не съм имал съмнения, 
но помощника ви не струва! 

- Стига караници, петте минути минаха. Да тръг-
ваме за да не замръкнем под скалите, защото нямаме  
вода в нас. А по тъмно излизат и вълци! Не е хубаво да 
привличаме вниманието с изстрели. Майоре  стегнете 
се, малко остана!- обади се много на време професора. 

- Аз не ви вярвам! Хората не напразно са те нарек-
ли Кукловода!- процеди през зъби Петров- А може да 
сте ни довели тук за да ни убиете и да си решите 
проблемите в Англия! Още от самото начало не ви 
вярвам. Подмамихте ни по изключително коварен 
начин, представяйки се за съшколник на полковника! 
Сега какво сте ни подготвили куршум в тила на за-
пустяло място, а? 

Тръгва заплашително към него с нож в ръката. 
- Полковник, озъптете това псе, за да не му пръсна 

мозъка наистина! 
Кукловода вади ТТ и го зарежда. 
- Петров достатъчно, ако още веднъж проявиш не-

уважение към нашия домакин, лично аз ще те накажа! 
Ясен ли съм, Петров?- изръмжа п-к Маджарски. 

- Слушам г-н полковник!- измънка м-р Петров. 
Групата продължи да върви по пътеката. На места 

се виждаха скорошни следи от обувки 45 размер. 
След около четиридесетина минути пристигнаха в 

подножието на скалите. Кукловода отвори една от 
раниците и извади пет части от който сглоби автома-
тичен арбалет, надена специална стрела на чийто  
край завърза въжето, по което трябваше да се изкате-
рят догоре. Огледа се много внимателно и след като 
откри пещерата която му бе нужна изстреля куката с 
въжето нагоре. Тя се закачи на скалите, а той   дръпна 
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въжето с все сила надолу. Куката не помръдна, явно се 
бе зацепила здраво в скалите. 

- А сега сте вие господа полицай...Кой ще бъде 
пръв? Професоре ще се справиш ли с катеренето? 

- Мисля че да. 
- Обяснявам! Първо се изкачвате тримата, а после 

ме издърпвате и мене. Нещо неясно? 
Петров целия се изпоти и нервно запали цигара 

обикаляйки  около раницата си. 
- Аз не знам дали ще се справя! Колко е високо? 

Трийсет метра! Никога не съм се катерил по въже на   
такава височина. Изобщо това въже достатъчно здраво 
ли е? 

- Това въже е за професионални алпинисти! Не се 
плаши майоре. Набираш се на мускули, подпираш се 
на скалата и даваш нагоре. Като се умориш, спираш 
да отдъхнеш и после пак наново и така догоре. Не  е 
сложно за човек с добра физическа подготовка. До-
колкото виждам поне не си с наднормено тегло,  така 
че няма  страшно. По трудното ще е да ме изтеглите 
мене... 

- Само че аз имам проблеми с високото! 
- Страх от високото, а Петров! Е дойде време да се 

пребориш с този си страх. Иначе оставаш долу с въл-
ците през нощта! Избирай майоре.... 

- Не може ли да се върна да нощувам в джипа? 
- Не става майоре....какво толкова някакви си трий-

сет метра нагоре! 
- Имам фобия не разбирате ли!?! 
- Петров стегни се- намеси се полковника- Пръв 

съм аз, втори ще е професора и чак след това си ти. 
Ще се справиш дявол да го вземе! Просто не гледай 
надолу.. 

- Хайде момчета че след малко ще се смрачи. 
Полковника дръпна контролно още няколко пъти 

въжето, като го разклати наляво надясно, но куката 
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продължаваше да стои непоклатима на мястото си. 
Маджарски с ловки движения започна да се катери, 
измина половината от разстоянието много бързо. 
Подпря крак о скалата, но парче от нея се откърти и 
той загуби равновесие. Подхлъзна се и за момент из-
пусна въжето, само силните му ръце успяха да го спа-
сят от сигурно падане. Намери здрава издатина на 
която се подпря за да си почине за минута и продъл-
жи нагоре. Стигна  пещерата видимо затруднен, зара-
ди няколкото излишни килограма. Помаха им отгоре, 
а професора върза раниците за да бъдат изтеглени, 
като преди това стъкми нещо като въжена люлка в 
която да седне Кукловода докато го дърпат нагоре. 
Професора хвана въжето и се закатери по скалата. 
Катереше се бавно и предпазливо за разлика от пол-
ковника. Точно бе изминал една трета от разстояние-
то, когато от пещерата се чу вик и тъпи удари. Пол-
ковника бе  нападнат в гръб от едър мъж. След кратка 
схватка непознатия се озова върху Маджарски като го  
налагаше здравата с юмруци. Действието се разви 
много бързо и полковника нямаше възможност да  
реагира. Единственото което той можа да съобрази бе, 
че трийсет метровата пропаст е зад главата му на не 
повече от педя. Противника му бе много силен, но 
Маджарски с рязко движение на двата си крака успя 
да го оттласне от себе си право напред към пропастта. 
Тялото полетя надолу, падащия извика нещо на турс-
ки, чу се тъп звук от трошене на кости при удара в 
земята. Трупа падна на половин метър от  Петров. От 
устата на мъртвия се стече струйка кръв по бузата му. 
Петров изгуби и ума и дума, само клатеше глава като 
невменяем. Пръв се осъзна Кукловода, разтърси ма-
йора и му шибна един як шамар. 

- Професоре слизай долу да го закопам тоя тук! Тоя 
е оня, който го търси военната полиция, дето е убил 
жена си! Това което извика на турски докато падаше 
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беше ”Идвам при тебе любима”! Знаете ли  колко се 
лежи тук за убийство на военен!!!По бързо трябва да 
го закопаеме някъде наблизо! 

- Шефе нямаме лопати тук!!!- професора вече бе 
слязъл. 

- Не ме интересува ,ако трябва с голи ръце ще ко-
паете.... 

- Тук при мене има кирка -провикна се отгоре пол-
ковника – пазете се... хвърлям! 

Кукловода взе кирката, а другите двама повлякоха 
тялото на мъртвия турски офицер към близките храс-
ти. Петров се захвана да копае дупка, в която да заро-
вят трупа, но почвата бе камениста и като че   ли на-
последък беше утъпквана. Личеше си че камъните са 
сложени отгоре допълнително, макар да се бяха пос-
тарали всичко да изглежда като сътворено от приро-
дата. Майора вадеше едрите камъни един подир друг, 
докато не се откри гола земя. Пръста беше влажна и 
мека и работата стана лесна. На две  педи дълбочина 
Петров както си копаеше от земята се показа полураз-
ложена ръка. 

- Ей какъв е тоз нашия късмет- с погнуса промълви 
професора- Какво ще правим шефе? 

- Заравяте ги заедно и край. Без това няма време за 
друго. 

Петров забеляза златен пръстен на появилата се от 
земята ръка и без много да се чуди го свали и прибра 
в джоба си. Доволен от находката си засвирука и за-
почна да разширява дупката за да направи  място за 
новия труп. 

- От високото те е страх, а от разложени трупове не! 
Ей голям изрод ще излезеш ти! Няма ли да премериш 
пръстена, а Петров? Тая ръка като я гледам май женс-
ка ще да е... 

- Е, аз имам и жена в крайна сметка...Професоре 
няма ли да ме смениш малко? 
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- Карай както си тръгнал, може пък да откриеш и 
златно съкровище! 

Професора взе кирката и продължи да копае. На 
втората копка кирката се заби в земята и не  помръд-
на. Ученият разрови пръстта и се откри метална шах-
та. 

- Даже не искам да знам какво има отдолу- рече 
професора и бутна трупа на военния в ямата. 

Двамата с Петров заринаха труповете и наредиха 
камъните отгоре както ги бяха намерили. 

- Обратно момчета към пещерата- разпореди се 
Кукловода. 

- Ще я изкатеря тая скала, пък да става каквото ще- 
въодушеви се майора- Аз съм на ред сега, после си  ти 
професоре! 

- Така те искам мойто момче- тупна го по рамото 
Кукловода. 

Петров хвана смело въжето и чевръсто тръгна на-
горе. Измина десет метра без никакъв проблем, посп-
ря се да почине. Тъкмо да погледне надолу по инс-
тинкт и професора изкрещя. 

- Не гледай надолу! Справяш се отлично дотук. 
Просто си почини и давай по същия начин нагоре. 

Петров изпълни съвсем точно дадените му инст-
рукции и когато дишането му се нормализира, се за-
катери с нови сили. Още десет метра бяха преодолени 
по вертикалата, но психическото напрежение вече си 
казваше думата. Тениската на майора, цялата бе мок-
ра и плътно залепнала на гърба му. 

Погледа му стана втренчен в една точка, страха бе 
завладял съзнанието му. Главата му се замая и всичко 
се размаза пред очите му. Петров усети че изпада в 
познатото му вцепенение, но с последни сили се 
вкопчи във въжето, твърдо решен да се пребори с фо-
бията си. Търпеливо изчака да излезе от тази криза и 
едва когато се успокои напълно, бавно но уверено 



 
 

99 
 

запъпли нагоре. Усещаше че му остава съвсем малко 
да се добере до пещерата и това даде нов порив в из-
качването му. 

- Още пет метра Митко...не се предавай! Ти си по-
бедител... 

Чу като в просъница гласа на полковника, катере-
щият се над главата си. Това окончателно го окрили  и 
той се почувства напълно освободен от страховете си. 
Изведнъж разбра, че е победил самия себе си. 

Това го изпълни с гордост и той направи финално 
усилие за да стъпи на твърда земя. Полковника про-
тегна ръка за да го изтегли. Хвана ръката му и бавно 
го издърпа. И точно когато майора стъпи на скалата 
отгоре, голям къс от нея се отчупи и полетя надолу, 
заедно с гордия победител. 

Вик на ужас се изтръгна от гърдите на полковника, 
в този момент той срещна широко отворените очи на 
дългогодишния си приятел. Опита се да го хване, но в 
следващия миг го видя как се разбива върху камъните 
от трийсет метра височина. 

Всичко загуби смисъл за Маджарски. Той почувства 
как в душата му се надига дива омраза към това дреб-
но съсухрено старче там долу. Погледите им се срещ-
наха и Кукловода усети как сърцето го преряза, лявата 
му ръка рязко изтръпна и той се свлече на земята без-
диханен. Професора се засуети около него, а полков-
ника се заспуска по въжето надолу. Когато Маджарски 
стъпи на земята стареца  беше вече в съзнание, но ле-
жеше немощен с положена върху раницата глава. 

- Уби приятеля ми с твоите простотии! Да се кате-
риме по въже! Не можа ли да изчакаш, докато прик-
лючат с ремонта на пътя и щяхме да избегнем тази 
трагедия! Но на тебе не ти пука за никого! Мислиш  
се за всесилен! Заслужаваш да те убия! 

Полковника грабна кирката. 
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- Не съм искал да стане така, виновен съм за смърт-
та на приятелят ти. Прибързах с този план, защото  
виждах че губите търпение и исках по скоро да ви 
покажа лабораторията! Това е...Да, можеш да ме уби-
еш, за мен това няма особено значение. Дали сега или 
след шест месеца ще умра, не виждам разлика. Просто 
исках преди да склопя очи да видя България свобод-
на! А само аз мога да направя това. Болен съм от 
СПИН и ми остават шест месеца живот. Дай ми въз-
можност да изпълня мисията си! 

- Мене не можеш да манипулираш с тези алаба-
лизми! На други места може и да минават, но не и 
при мен! Моя човек вече е мъртъв. Като те убия няма 
да го съживя! Ще платиш кръвнина, която аз ще дам 
на неговата вдовица! Защото тя заслужава поне то-
ва...А опиташ ли се нещо да ме изработиш, няма да те 
спасят и горилите ти! Ясен ли съм старче?!? Кръвни-
ната е двеста хиляди евро... 

- Справедливо решение...нека да са триста хиляди, 
макар че никой човешки живот не може да се оцени в 
пари. Още веднъж съжалявам за приятеля ти! Знам 
какво е да загубиш приятел... 

- Не изпълниш ли този ангажимент, милост за тебе 
повече няма да има! Искам Петров да бъде погребан 
както подобава в България, а не да го ровиме като ку-
че тук! Той го заслужава! А това усложнява нещата. 
Какви обяснения ще давам на началниците си?!? Как 
е починал той? Какво сме правили в Кипър заедно? 
На всички тези въпроси ще трябва да отговарям. А не 
трябва да има нищо  подозрително, защото усещам че 
и без това душат около мене от ГДБОП! Разбираш ли 
изобщо какво ми причиняваш!!! Или може би Петров 
е прав, че всичко това си го замислил отдалече, за да 
ни отстраниш от пазара на дрога в Англия? -хваща 
Кукловода за тениската и го разтърсва силно. 
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- Полковник разбирам, че преживявате тежък мо-
мент със смъртта на вашия приятел, но ви призовавам 
да не губиме здравия си разум. Видяхте че приятелят 
ви макар и трудно, успешно изкатери скалата. Стъпи 
на нея, но тя се срути....И за това ли съм виновен аз? 

- При определена предварителна обработка на 
скалата и това е възможно! Вие дойдохте във вилата си 
заедно с професора, пристигнахте с хеликоптера! От 
къде взехте професора? 

- Взех професора с хеликоптера от Никозия! Заб-
ранено е да се пресича въздушното пространство на 
границата между гръцката и турската част от частни 
хеликоптери. Пак ви казвам, аз не съм магьосник. За 
каква предварителна обработка на скалата ми говори-
те? Обиждате ме, аз исках да правиме бизнес заедно с 
вас! Освен това,  ако исках да премахна някого, то това 
нямаше да е Петров! Вие стъпихте на  скалата пръв, а 
сте по тежък от майора поне с десет кила! Как тогава 
скалата не се счупи!!! Това беше   нещастен слу-
чай....опомнете се полковник. Никой не е искал, нито 
е знаел че ще стане така! 

- Дори и така да е. Това не променя факта, че Пет-
ров си отиде от този свят по един такъв нелеп начин! 

- Още веднъж ви казвам, че съжалявам за смъртта 
на вашия приятел и ще платя кръвнината! Относно 
обясненията, които трябва да давате на вашите на-
чалници, съвсем лесно е. Имам приятели кипърци с    
абсолютно законен бизнес, те са ви поканили да им 
гостувате. Отишли сте на  туристически поход в  пла-
нината и е станал нещастен случай. Тази версия удов-
летворява ли ви? Даже сега пред кипърските   власти 
моите приятели ще потвърдят тази версия, защото 
още тук трябва да се дават обяснения, за да бъде изп-
ратен в България ковчега с тялото на майора. 
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- Така да бъде, но докато отшуми всичко това, 
прекратявам всякакви отношения с вас! Пък после ще 
видим! 
 

Щатите, Чикаго. Италианска пицария. 

Крум и Ивайло обядват, а наоколо е пълно с хора, 
наслаждаващи се на вкусната храна, приготвена наис-
тина от италиански майстор.  

В заведението се чува основно  английска и итали-
анска реч. Атмосферата е непринудена и задушевна, 
а обслужването на високо ниво. Изобщо отвсякъде 
лъхаше един завладяващ средиземноморски чар. 

Двамата българи се чувстваха прекрасно в тази 
среда и говореха оживено помежду си. 

- Ей, брат, казвам ти, тия от Англия наистина са 
пощурели!!! Можеш ли да познаеш какво иска сега от 
нас Кубрат?!? Да възкресим Апостола, че и до Октом-
ври да е завършен като мироглед, убеждения и всич-
ко! Никой в света, досега не е успял да клонира от 
косъм на човек и орган даже! Клетките трябва да са 
живи, от които да се извлече ДНК! С този умрял косъм 
отпреди 138 години, нищо няма да направим, да зна-
еш Ивайло! Върви че обяснявай на един твърдоглав 
програмист молекулярна биология. Колкото и добри 
да сме в нашата професия, все пак не сме магьосници. 
Пратил ми е някаква жива вода, която щяла да съживи 
косъма. Сега и аз съм българин и патриот, обаче в та-
кива бабини деветини и като дете не съм вярвал, как-
во остава когато съм вече учен, изследовател на 35 го-
дини! И не мога да разбера, кому е нужно да възкре-
сяваме Васил Левски, най великия българин на всички 
времена? Имам предвид по този начин, чрез клони-
ране?!? Не е ли важното, че духът му живее във всеки 
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един от нас, обрекъл се на делото да освободим Бъл-
гария от нашите си политици, изедници. 

- Е нали си го знаеш Кубрат! „Народа има нужда от 
чудо, за да повярва в себе си”. То туй донякъде е вяр-
но… еми толкова години тая робия търпили се? Не ги 
ли виждаш нашите в България нищо не смеят да нап-
равят! Ние българите от Щатите, Англия и къде ли не 
трябва да организираме всичко. Но нейсе, все някой 
трябва да го направи. ”Народа като види Апостола на 
свободата ще да пощурее и всяка власт навеки ще от-
вее”. Край на цитата. 

- Край на цитата, ама въпреки че разполагаме с 
техника и оборудване за клониране, каквито няма 
никой друг по света, дълбоко се съмнявам да успе-
ем...дори да имахме жива клетка от бай Васил от която 
да извлечем ДНК. Вярно, че ускорителя който разра-
ботихме с тебе, много улеснява нещата откъм бързина 
на изпълнение за достигане на зрялата възраст на 
клонинга. Но другите неизвестности си остават. Имам 
предвид рисковете, че ускорителя досега не е клони-
рал човешко същество и нищо не е сигурно! При та-
кива ускорени темпове на развитие, човешкия кло-
нинг може и да се увреди. Ами там вътре в него, един 
ден е равносилен на шест земни месеца.....В крайна 
сметка, не само може да не получим Левски в пълния 
му блясък и прилика, ами от камерата може да излезе 
някой урод. И до Октомври да сме завършили всичко 
окончателно! Ти вярваш ли да успеем изобщо в тая 
работа?!?  

- Значи по техническите параметри на експери-
мента, аз давам 80 процента за краен успех. Оборуд-
ването ни е не само последно поколение, но и някол-
ко поколения напред. С подобренията на американс-
ката апаратура, които направихме с теб и ускорителя 
който изобретихме, шансовете ни са големи. Но  за 
мен големия въпрос е доколко клонинга на Апостола 
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ще разбере мисията си. Защото никой няма опит с 
клонирането на хора и с оформянето на съзнание и 
мироглед в клонинга. С други думи дори и  да е на-
пълно успешно клонирането, чисто физически, аз не 
съм сигурен в това, че този нов човек ще приеме ми-
сията си на символ на една съвременна револю-
ция...Но какво ли пък ще бъде, ако осъзнае   значение-
то си и се съгласи да участва във въстанието, след ня-
колко месеца в България, а Круме? 

И при една евентуална победа да оглави държава-
та...Колко много българи са си казвали през послед-
ните 138 години: „Ех какво ли щеше да бъде ако Васил 
Левски управляваше България?” Ами така си е Круме, 
с неговата кристална честност и патриотизъм! И с 
потенциала на българина към научни открития, мо-
жеше сега не ние да работим в Америка, а американ-
ците да се натискат за работа в България. 

И тогава щяхме да организираме зелена карта, да-
ваща право на постоянно жителство и работа в... Ис-
кам да кажа, че стандарта на живот в родината щеше 
да е по висок.... 

- Айде пак се размечта наш Иво! Нали знаеш кой е 
предал Левски на турците? Те това сме ние българите. 
Но да се върнем към реалността. Аз мисля, че цяло 
чудо ще е ако успеем да клонираме човек и със сигур-
ност ще останем в историята! Само дето не е толкова 
сигурно като учени-откриватели или като престъп-
ници, каквито бихме били ако го сториме, според 
американските закони! За това приятелю има една 
приказка: „Мълчанието е злато”, а в нашия случай е 
живота ни! Знаем и двамата, че Щатите са с най много 
СРС-та на глава от населението! Затуй без много из-
лишни приказки. 
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Лондонското Сити. Офис на една от големите ев-
ропейски банки, където Велчо Миленов разговаря със 
някогашния си състудент и приятел Георги. Понасто-
ящем директор на отдел „Банкови пазари и реинвес-
тиции, направление източна Европа”.  

- Жоро премиера ми се обади, имам пълен картб-
ланш да продаваме „Булгартабак”. Предприятието е 
на печалба, но Царски се е уплашил, че след изборите 
няма да е на власт и за това бърза да го шитне преди 
това. Аз съм се откъснал от финансовите среди напос-
ледък, така че ще можеш ли да намериш купувач. Па-
ри за подялба след продажбата му има достатъчно и 
за премиера и за мен и за тебе. 

Предприятието е много апетитна хапка, защото 
има активи на стойност 540 млн. лева, а ще бъде про-
дадено за 200 млн. лева. 

- Ами при такава разлика между продажна цена и 
стойност на активите, мисля че ще го оправим по бър-
зата процедура! Приблизително за каква комисиона 
на човек става въпрос? 

- Разликата от 540 до 200 млн. лева ще си я поделим 
по равни части между четирима човека. 

- Мда горе-долу по 85 милиона на човек....Не е зле. 
Значи аз ще поразпитам тук-там и ще ти се обадя. 

Изважда от чекмеджето на бюрото си плик с бял 
прах, насипва от него, като го оформя на две по две 
„магистрали”. Подхваща една от магистралите и я 
изсмърква настървено без остатък, вдига глава с про-
менен поглед и се обръща към своя гост. 

- Ами да се почерпим по случай новата поръч-
ка....Да ни върви като по премиерски магистрали, а 
Велчо?- смее се отвратително. 

- Като по премиерски магистрали, ама построени с 
качествени материали....че то сегашните има-няма да 
са минали шест месеца и вече се рушат. Айде да е 
хайрлия!- подкарва и той една от магистралите. 
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- А бе кво ти пука за тия говеда в България. Не ма-
гистралите, ами целия народ се е разкапал! Ние нали 
се изучихме и хванахме хубавата служба тук. Другото 
е лъжа. А бе много пъти съм ти се чудил, ти защо се 
върна в това гето, България? Айде с царя опапахте де 
що има! Ама що ти бяха тия хотели после. Що ти 
трябва да живееш в тая мръсна държавица! Ами опос-
кай, квото има за опоскване и после пак си ела в доб-
рата стара Англия! И ги оставяй ония маймуни там да 
си чупят главите с тоя простия пожарникар. Нали ги 
гледам по новините бе....то бива, бива простотия и 
нагло крадене, ама такова  чудо не съм виждал от по-
литици! Оставили народа да умира от глад, мизерия и 
болести, а те живеят като лордове. А народеца си 
мълчи ли, мълчи...Този филм ще се върти до безкрай-
ност Велчо! 

- Така е Жоро, така е....А пък какво съм опапал само 
аз си знам. Май повече загубих, отколкото да съм спе-
челил с това завръщане в гетото. А бе най много се 
облажи царя със сигурност. Айде остани си със здраве 
и чакам да се обадиш за „Булгартабак”, че малко да 
живна и аз най после!- излиза от офиса. 

- Ало Серьожа, ты слышиш миня...Да да Гоша зво-
нит тебя... Ну ты знаеш у нас появилас вазможнаст   
заработат нескалка милионав! Трябва да се видим 
лично, не е за телефон. Да и возми с етай белай по-
рошок. Где видимся? На Пикадили Съркъс, в Бъргър 
Кинг. В сколка часов? Хорошо я буду там. 

Бъргър Кинг на Пикадили, 18 часа. Жоро вече е в 
заведението и си е поръчал бъргър, в очакване на  
Серьожа. Руснака пристигна на срещата с Макларън 
Ф1, с което предизвика много завистливи  погледи 
сред тълпата на улицата. 

- Здраствуй Гоша! Как дела... 
- Здраствуй Серьожа! Ты не хочеш покупит себе за-

вод для сигареты в Болгарии, очен выгадна. Много 
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изгодно, панимаеш! Ета продайотся за 100 млн. евро, а 
струва 270 млн. евро. Ето очен изгодно...Ты понимаеш 
изобщо... 

- Ну куплю, а почему бы нет. Ты только изготов 
мне отчет о финансовом положении предприятия. 

- Серьожа нада участатват в процедуре по привати-
зации предприятия.... 

- Сначала я хочу отчет, а потом я скажу буду или не 
буду участвоват в приватизации. А как зовут того 
предприятия? 

- Ну ета „Булгартабак”. 
- Ты уверен что ето касаеться о „Булгартабаком”! Я 

знаю того предприятия, оно идет очен хорошо. При-
ватизация там не требуется...Ты понимаеш? 

- Да, да все так. Но именно „Булгартабак” се прода-
ва.... 

- Ну если так! Я куплю тот сигаретны за-
вод...Сколько ты сказал? 100 млн. евро, да ето очен 
выгодно! Есть какаята процедура ты говориш... 

- Да, но спервом я должен говорит с консултантам 
и потом снова увидимся с тобой! Харашо? 

- Да ладно, звони когда будеш готов. Все,мне пора... 
- И да не се откажеш после, а Серьожа? 
- Ты что с ума сошел, а Гоша? Пока...Вот твой по-

рошок!- подава му книжна торбичка. 
- Чао. Ей страшна кола имаш! 
Руснака се качва в спортната си кола и изчезва. Ге-

орги се обажда от мобилния си на Велчо. 
- Велчо в Лондон ли си още? Да, да намерих вече 

купувач! Ами къде да се видиме? Освен при мене, в 
девет часа, тази вечер? Да на същия адрес съм 
си...Добре бе, имам френско бяло-реколта 1963. Айде 
чакам те...Девойките после, като свършим работата! 

Качва се в Астън Мартин и потегля рязко към своя-
та къща. Прибира се, жена му е приготвила вечеря, но 
той и обяснява, че очаква клиент към 21 часа. Семейс-



 
 

108 
 

твото хапва набързо и в този момент се звъни на вра-
тата. 

- А заповядай Велчо! Ще отидеме в кабинета ми, 
където ще можем да поговорим на спокойствие.... 

- А пък Жоро ми каза, че очаква клиент, пък то 
скъп гост от България! 

- Ами аз малко подраних- подава ръка на Елисаве-
та. 

- Значи Велчо в момента ми е много скъп клиент от 
родината. Имаме много важен разговор, след това ако 
той има време може да се видите. Сега отиваме в ка-
бинета ми. А да не забравя виното! Би ли слязла до 
избата да донесеш една бутилка бяло, от френското 
1963 година. 

Елисавета притичва до долу и изважда поръчаната 
бутилка вино, домакина взема от хладилника френс-
ко синьо сирене и пушена бяла риба и ги слага на 
поднос. Велчо поема виното и се качват на   втория 
етаж. Кабинета е скромно обзаведен-бюро, компютър, 
кресло и фотьойл. Георги сяда зад бюрото и отваря 
бутилката вино, като налива в чашите. 

- За „Булгартабак”- вдига тост Велчо. 
- За приватизацията. 
- Какъв е този човек, купувача имам предвид... 
- Купувача е „Императора” на коката за цяла Вели-

кобритания. Руснак е с много големи финансови въз-
можности, явно иска да изпере малко пари с тази 
сделка. 

- Ти обясни ли му, че разликата от 200 млн. до 540 
млн. лева трябва да я плати в момента на сделката, 
като я преведе на посочена от нас банкова сметка? 

- Е чак до такива подробности не сме стигнали, но 
му казах че първо трябва да се чуя с консултанта по 
сделката. Пък и ти досега не спомена тази подроб-
ност... 
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- А ти как мислиш, че ще си вземем нашите коми-
сиони! Четирима човека сме – аз, ти, премиера и ми-
нистъра на икономиката. 

- Ами по обичайния начин, с препродажба на 
„Булгартабак” на завишена цена. 

- Този път схемата няма да прорабо-
ти...Синдикатите са се застъпили и има клауза в дого-
вора, да не се  продава предприятието първите пет 
години, както и да не се сменя производствената му 
дейност! 

- А при форсмажорни обстоятелства... 
- Жоро няма да стане този път! 
- При това положение, не съм сигурен дали русна-

ка ще поиска сделка. Той може да има много пари за 
изпиране, но не е глупак да дава 170 млн. евро за ко-
мисиони. 

- Най сигурния начин да разбереме е, като му се 
обадиш и говориш с него. 

- Имаш предвид сега ли? Минава 9 часът, късно е. 
Може да си има работа човека! Аз ти казах той е глава 
на руската мафия в Англия! Не искам да го притесня-
вам сега... 

- А бе какво ще го притесняваш. Обясни му как 
стоят нещата, да знаем имаме ли купувач или не. 

- Добре обаче след като се свържа с него, ти давам 
на теб телефона да се разберете. 

- Хубаво давай. 
- Ало Серьога извини миня, что я сейчас звоню. Но 

трябва да поговорим за сделката...Да да я Гоша! Сей-
час консултант обяснит тебе о чем реч...Да, да вот он. 

Дава телефона на Велчо. 
- Добрый вечер, вам удобно зайти на Сейнт Метю 

стрийт № 11 сейчас. Ну да, ето не для телефона. Да 
мы уже здесь находимся. Ждем,пока... 

- Даде моя адрес, на този мафиот....там където жи-
вея постоянно със семейството си! Ти си луд! 
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- Аз не мога да разбера от какво се притесня-
ваш...Човека ще дойде, ще поговорим и ще се разбе-
рем. Като не му е изгодно няма да участва и това е. Ей 
голямо шубе си бил! 

- Като не познаваш Сергей, недей да говориш. Зна-
еш ли, че е чеченец и ако някой го предаде, лично той 
изпълнява смъртните присъди! Не му трябват убий-
ци, той е най големия главорез...И ти даде на този чо-
век адреса ми! 

- Мислиш ли, че ако му дотрябваш за нещо, той сам 
няма може да те намери къде живееш, а? С такива хо-
ра трябва да си коректен и няма да имаш проблеми. 
Знам го от собствен опит. 

- Ако имам някакви проблеми, можеш да бъдеш 
сигурен, че няма да му спестя и твоя адрес, както тук, 
така и в България! 

- Добре бе, стига си хленчил...ще правиме ли биз-
нес или не? 

В този момент се позвъни на вратата на къщата. Ге-
орги погледна през прозореца, видя долу паркиран  
бронирания джип, който му беше добре познат. Об-
лече си сакото и слезе да посрещне новия гост. 

Жена му вече разговаряше със Сергей, а до него 
стоеше още един грамаден руснак, с издуто от лявата  
страна сако, от пистолета който носеше. Домакина 
изтръпна при вида на двамата мъже и бързо отпрати 
Елисавета за водка до близкия магазин. 

- Заповядайте господа- взе една табуретка и ги по-
веде към кабинета. 

- Ну не стесняйся Гоша...Ето твоя жена, да? Не надо 
было посылать ее за водка. 

- А как така...Вие сте гости… Заповядайте в кабине-
та. Ето консултант по сделку. 

- Очень приятно – Велчо се ръкува с боса. 
- Так ну скажите, что такое случилось. 
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- Ну оказиваеться, что мы пропустили выяснит 
очень важное условие по сделку. В момент заключе-
ние сделку вам придеться заплатит 170 млн. евро на 
указаный нами банковских счетов. 

- Вы шутите что ли? Гоша ничего об етом не сказал! 
- Он не знал об етом... 
- И при чем я должен заплатит та крупная сумма. 
- Ну сказать так, етот завод очень прибыльный. Ре-

альная цена 270 млн. евро, даже более высокой цене. 
Там есть и табачной материал на стоимости 50 млн. 
евро. Так же  недавно было приобретено новое обору-
дование. 

- Значит так, даже если это правда...а я должен сна-
чала проверить! И потом я не дам вам больше чем 80 
млн. евро для ваши комисионы. Понятно, ето если ты 
говориш правда. Если ты наврал на счет табачной 
материал и новое оборудование сделка не будет... По-
нял консультант! А ты Гоша небойсья, я  знаю тебе 
давно! Через неделю буду в Болгарии, тогда покажете 
мне тот завод и я решу! Все пошли.....  

 
 

След два дни. София. 

Премиерът Царски и Велчо Миленов разговарят в 
София. 

- С тези руснаци много не ни върви! Как така само 
160 млн. лева, като ги разделим на четири,то нищо не 
остава на човек! Ааа Еленски ще остане без комиси-
он...в най добрия случай 10-ина милиона ще му дам и 
това е. То и без това не се е убил от работа по сделката 
с „Булгартабак”. Вместо да се разтърси и да намери 
купувач, взел да оспорва решението ми, даже може и 
без комисион да го оставя! 
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- Г-н премиер руснака иска да огледа оборудването 
на завода и да провери наличността на табачния  ре-
зерв. Понеже за да го убедя, казах че оборудването е 
подновено и в завода има тютюн за 50 млн. евро. Ако 
при проверката открие, че това не е така, сделка няма 
да има...Цитирам го дословно. 

- Откъде да знам аз дали оборудването е подменено 
и имали такъв резерв! Предприятието реално струва 
540 млн. лева, ние му го даваме за 200 млн. лева, а раз-
ликата си я прибираме от него. Такива са правилата 
на играта. Завода е наш и съответно ние определяме 
правилата! Край... 

- Трябва да знаете, че аз друг купувач не мога да 
намеря... 

- Я да привикам аз Еленски, да се изясните по изис-
кванията на руснака още сега и пред мене! Еленски 
чуваш ли ме, ела в кабинета ми веднага. Да, от каби-
нета ми се обаждам... и по бързо! Сега ще дойде. 

На врата се почуква плахо, след потвърждение 
Еленски влиза и застава мирно като войник. 

- Не ми стои мирно като новобранец, ами сядай! 
Велчо е консултанта по сделката с „Булгартабак” и 
има някои въпроси към тебе. 

- Слушам. 
- Интересува ме оборудването на завода, машините 

скоро обновявани ли са и на каква стойност е тютю-
невия резерв във фабриката? 

- Ами за най сигурна и достоверна информация, аз 
предлагам да се обадиме на изпълнителния дирек-
тор... 

- Давай де, звънни му! 
- Май му нямам номера в контактите на телефона 

си... 
- Е защо да го имаш? Ние няма да приватизираме 

„Булгартабак” ,а млечна кухня! 
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- Ей сега ще изтичам до моя кабинет, мисля че там 
го имам... 

- И по бързо! Много мислиш Еленски. Аз пък мис-
ля, че ако продължаваш така, скоро може и да не си 
министър на икономиката, а безработен! 

- Намерих го – звъни по мобилния си телефон – 
Ало, Табаков... Министъра съм...Да на икономиката. А 
бе как е оборудването в завода, напоследък да сте го 
реновирали...Подновявали ли сте го скоро? Да? Сигу-
рен ли си, че е много важно! Миналата година сте  
купили нови машини „втора употреба”. Е как така, 
нови пък „втора употреба”? Нов внос втора употреба? 
Не бях чувал за такъв внос. На колко години са маши-
ните де факто? На пет, което за България означава 
практически нови! Добре, а колко тютюн имате в 
складовете, на каква стойност? Двайсет милиона хмм, 
ама лева ли? А евро, ясно. Ами хайде чао и се гответе 
за приватизация, нали? Да, айде чао. 

- Какъв е тоз нов внос „втора употреба” на машини 
за тютюневата промишленост, а Еленски? Пак  някак-
ва далавера са завъртели тия, а ти пак не си в 
час!!!Какъв министър на икономиката си ти?!? 

- И аз за първи път чувам такова нещо... 
- Да не се окаже за последен Еленски! 
- Значи тютюневата наличност -намесва се Велчо- е 

само за двайсет милиона евра...А ни трябва за още 
трийсе милиона евра. 

- А така ли? 
- Тихо, тихо Еленски, че в момента мисля. Ами ще 

се купят за още трийсет! Я да се чуя с финансовия 
министър...Мрънков ела в кабинета ми, ако обичаш... 

- С какво мога да помогна г-н премиер? 
- Ние нямахме ли някакви бюджетни излишъ-

ци?...Там от събираемостта на данъците и тем подоб-
ни! 
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- Имаме около стотина милиона лева, които са за-
делени за увеличаването на пенсиите...  

- Е да но приватизацията е по важна. Нужни са 
шейсет милиона лева на министерството на икономи-
ката, до утре сумата да е преведена по сметките му! А 
пък с останалите пари, ще увеличим пенсиите на на-
истина крайно нуждаещите се, имам предвид вдо-
вишките добавки. Все пак живеем във време на фи-
нансова криза, нужна е дисциплина! 

- Както кажете г-н премиер- Мрънков излиза. 
- Само да вметна, в търга за приватизацията се 

включи най голямата американска компания „Юнай-
тед  Американ Тобакос” –докладва Еленски. 

- Е сливи ли имаше досега в устата, че мълча- скас-
тря го Царски- Ами това променя нещата изцяло! 

- Американците няма да се навият на нашата схе-
ма- обяснява Велчо- При тях такава практика е изк-
лючителна рядкост. 

- И какво губим ако пробваме! С питане и до Ца-
риград се стига. Ако случайно откажат, тогава мина-
ваме на варианта с руснаците! Но това трябва да сме 
го уточнили преди посещението на   братушките в 
завода. Велчо имаш грижата да се срещнеш с предста-
вителите на американската компания още утре, за да 
имаме яснота как да действаме. 

- Казвам ти Борка, няма да се навият...знам им ман-
талитета... 

- Аз решавам и казвам да пробваме. Точка по въп-
роса! 

- ОК...ти решаваш, ще гледам утре да ги склоня за 
среща. 

- Аз свободен ли съм- пита Еленски. 
- Да свободен си, че много работа свърши. Искам да 

влезеш в час на материята, в твоето министерство. Нов 
внос, стар внос...всичко трябва да ти е ясно. Не да те 
правят на балама по телефона! Сега отиваш в „Бул-



 
 

115 
 

гартабак” да огледаш тези машини, ако трябва ще 
вземеш технически експерт с тебе и утре да ми док-
ладваш подробно положението. Ясно ли е? Айде бя-
гай. 

- Мислиш ли, че ми е лесно с него. Ама какво да го 
правя? Първи братовчед на жената, няма как! 

- Ами аз да бягам по задачите....утре ще се чуем. 
- Подходи директно с американците, може пък да 

успеем да получим тия 340 милиона. Велчо бъди по 
настъпателен! 

- Добре Борка, айде до утре. 
На следващия ден, вечерта същите лица са се съб-

рали в кабинета на премиера за дадат отчет. 
- Техниката е в добро състояние, по документи ма-

шините са на пет години, но изглеждат като нови. В 
случая ръководството, по някакво изключение е дейс-
твало с грижата на добър стопанин. Булгартабак  е 
готов за приватизация... 

- Отлична работа Еленски...най после една добра 
новина и от тебе! Ето, че си можел да работиш качест-
вено и ти, когато поискаш. Свободен си, действаи по 
другите задачи!- министъра излиза доволен от    ка-
бинета на премиера. 

-Кажи сега ти Велчо. Какво стана с американците? 
- Лоши новини! Американците категорично отка-

заха да дадат пари под масата, не само това ами и зап-
лашиха, че ще сигнализират Европейската комисия за 
корупцията в България... 

- Срещата къде беше проведена? 
- В хотел „Кемпински-Зографски”, в лоби бара. Не 

мисля, че някой от американците е очаквал какво ще 
се случи, та да се е въоръжил с шпионска техника 
предварително и да са записали разговора ни. 

- Трябваше да пратя някой друг, а не теб, грешката 
е моя. Но ти си прав без видеозапис, не могат да дока-
жат нищо! В хотела няма ли видеонаблюдение? 
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Всъщност началника на охраната там ми е стар прия-
тел, така че дори да са инсталирали видеокамери, за-
писите ще бъдат унищожени. Въпроса е дали   амери-
канците не са си носили писалки, запалки-
микроелектроника за видеозапис. Знаеш как тия от 
английската телевизия обуха Батето преди няколко 
години, направо го сринаха от МОК и БОК. Тъй че, аз 
ще имам грижата да разбера в кой хотел са отседнали 
тия от „Юнайтед Американ Тобакос” и да се отараши 
стаята им, по най бързия начин....Така, ти продължа-
ваш да коткаш руснаците, 60 млн. лева   са преведени 
по сметките на министерството на икономиката. Утре 
вече ще бъдат на разположение на „Булгартабак”, за 
да закупят висококачествен тютюн и след това русна-
ците могат да идват, да си правят техните проверки. 
Жалко, че от възможните 340 млн. лева, ще направим 
само 160 милиона реализация! Но какво да се прави, 
такъв е живота в България. Труден и невъзможен! 

- А аз какво да кажа, дето се набардучих с тия хоте-
ли по Черноморието! Само загуби търпя с този слаб 
туристически сезон...  

- Стига сме се оплаквали, има и други предприятия 
за приватизация, нали така!                      

 
 

По същото време, Кратуница. 

Китно българско селце, средище от години на ром-
ския тартор Миро.  

В зората на новоизбухналата демокрацията в Бъл-
гария, същия този Миро се занимаваше с производст-
вото на алкохол менте. За петнадесет и повече години, 
само веднъж бе проверен от органите на реда и слу-
чая беше потулен, тъй като ромът знаеше много добре 
колко струват нашите мили политици. А мнозина 
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бяха натровените и измрелите от алкохолните „кок-
тейли” на самозабравилия се „майстор”. През годи-
ните благосъстоянието на предприемчивия „произво-
дител” на алкохол, нарасна  неимоверно и той взе, че 
се самообяви за цар Миро. Естествено, че родните по-
литици също спомогнаха  за придобиването на това 
самочувствие, като се снимаха наляво-надясно със 
самопровъзгласилия се с гръмката българска титла 
„цар” Миро. В последните няколко години, въпросно-
то лице бе прекратило упражненията си върху здра-
вето на българина на тема алкохол и се бе насочил 
към узаконяването на придобитите доходи, чрез ши-
вашкия бизнес. Двете шивашки фирми в съседното 
градче работеха на ползу Миро, като експлоатацията 
бе нечовешка, но поради кризата жените търпяха 
всичките унижения на които бяха подлагани. Работе-
ха по четиринадесет часа на ден, като имаха само една 
почивка от половин час, а през останалото време ня-
маха право да отидат до тоалетната даже. Повечето от 
работещите жени бяха от малцинствата и познаваха 
злия нрав на собственика си, с месеци бавеше запла-
тите им, като им подхвърляше стотина лева на месец. 
А ако някоя от тях се осмелеше да си поиска парите, 
моментално биваше изгонена, без да и бъде платено 
абсолютно нищо. „Цар” Миро се бе  превърнал в мес-
тен деребей, всички в околията знаеха това, но никой 
не можеше да го промени, тъй  като местната власт, 
инспекция по труда, полиция и т.н. бяха подкупни. 

„Царят” както му се полага, живееше в огромен па-
лат обграден от висок зид, с пълен набор охрана и 
видеонаблюдение. Разполагаше с голям парк скъпи 
леки автомобили и джипове, а работничките му в две-
те фирми се гърчеха в мизерия. Ромския тартор, също 
така държеше и незаконната сеч на дърва в местната 
гора. 
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Едно от многото бедни семейства в селото, изне-
могваше и бе принудено от безработицата да се влее в 
потока от роби захранващ богатия циганин. 

- Не знам какво ще правим –изплака Анна- имаме 
пари за два хляба, а вече и на вересия не дава този в 
магазинчето! Братовчед е на Миро-циганина и каза, 
че като си платим старите вересии, тогава щял да ни 
продава на нас и то само срещу пари в брой. Ангеле 
ще трябва да започна шивачка при  циганите, а ти да 
се хванеш като дървосекач ....говорих с братовчед му 
ще ни вземат и двамата. 

- Ти луда ли сиии? Знаеш ли по колко часа работят 
в шивашката фирма? Четиринадесет часа, с твоето   
разклатено здраве как ще издържиш, а? И за сто лева 
на месец...толкова им дава. Не си струва да ти отива 
здравето наравно с тези неграмотни циганки там! А аз 
ще се хвана, макар да знаеш колко мразя незаконната 
работа. Всичката тази сеч на гора е престъпление. И 
ти ме караш да се занимавам с тия! 

- Добре де, от какво да живеем? Не виждаш ли, че 
малката и тя няма какво да яде! Как да я кърмя, когато 
самата аз съм гладна! Докога ще продължава така? 

- Аз като ти казах, че сега не е време за дете, ти пос-
луша ли ме?!?Не, колко е хубаво да си имаме дете! 
Детето е хубаво нещо, но на първо място е отговор-
ност. Айде сега, стигат ли ти парите от майчинството, 
за да се грижиш за малката. Хубаво ще се хвана дърво-
секач при циганина, но мразя тия неща, да знеш! То в 
тая държава, човек може ли да се изхранва по някакъв 
законен начин изобщо! 

- Изкарваш ме егоистка, че съм искала дете... Ама 
има и нещо друго, не виждаш ли че в тая държава не 
останахме българи. Все по малко българчета се раж-
дат. 

- Е хубаво, гледай го как се мъчи в мизерия това де-
те сега! Щастлива ли си,а?!? 
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- Боже, боже как може да приказваш тия неща? Как 
ти дава сърце... 

- Аз отивам в магазина!- трясва вратата и излиза. 
- Мамичката му и държава мръсна, ще се махна от-

тук...ама никъде не ни искат в чужбина! 
Тръгва към магазина, кипящ от гняв. По пътя сре-

ща приятел от селото и се заговарят. 
- А здравей, къде така? 
- Къде...в магазина, да моля за работа циганина! 
- Дървосекач? 
- Да бе...писнало ми е от всичко, брат. Да не можеш 

да изхраниш семейството си! 
- Ей човек, не се хващай с тоя мошеник! Ще му ра-

ботиш и нищо няма да ти плати... 
- Е какво да правя, като имам жена и малко дете? 
- Тука няма живот, в тая държава! Заминавам за 

Италия, сезонна работа в земеделието. Намирай трис-
та евро и ела с нас да си търсим работа. 

- А бе аз нямам пари да се избръсна, ти ми говориш 
за триста евро. Пък и нали гледаш сега, света е по-
щурял. Навсякъде криза! Виж ако намерите сигурна 
работа е друго, ама аз пак не мога с това  невръстно 
дете...изобщо забрави. 

- Айде остани си със здраве. 
- Ти също. 
Наближавайки магазина, става все по нервен. Оп-

ределено се чувстваше неловко,  да моли за работа 
някакъв мошеник от малцинствата. Още повече, че му 
беше ясно предварително, че всичко това няма да 
свърши на добре. Отвори вратата на магазина пречу-
пен от унижението, което му предстоеше. 

- Добър ден. Жена ми е говорила за работа, за мен 
на дървата- гласа му се сниши- Ще може ли да ме взе-
мете, че положението не е добре. 

- Е че то за кого е добре...Вересия вече не давам на 
никого! Като си оправиш старите сметки, чак тогава 
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можеш да пазаруваш. Само че то има и някакви лихви 
върху тия пари 

- Моля? 
- И да се молиш и да не се молиш, седем месеца са 

това! От банката като вземеш пари, плащаш ли лихва, 
а Ангеле? 

- Само че ти не си банка и ние нямаме такава уго-
ворка. Досега изобщо не е ставало дума за никакви 
лихви, нали така? 

- Досега може да не е...но времената се промениха. 
Ти искаш ли работата или не? 

- Искам... 
- Ще плащаш лихви тогава. Айде сега върви в гора-

та, при стария кладенец, нали го знаеш? Момчетата 
днес там работят, да се разбереш с отговорника. Кол-
ко ще работиш, как ще ти плаща... 

- Хубаво- излиза от магазина и тръгва към гората. 
„Как е възможно живота да е толкова гаден в тази 

шибана държава... Ето ще се хвана сега на работа при 
тия мангали и най накрая няма да ми платят! Само че 
аз съм от стар хайдушки род, прадядо ми е бил четник 
в Легията на Г. С. Раковски още по турско време и ня-
ма да я оставя тая работа току така. Пък ако ще и да се 
изколим след това! Към полицията да се обърнеш за 
помощ, никой не ще да чуе. Жал ми е само за Анито, 
че ще я оставя вдовица с невръстно дете на ръце. Как 
ще се оправи сама тя в тоя вълчи свят? Не знам, не 
знам! Не ни трябваше това дете точно сега”. 

Това си мислеше Ангел докато вървеше през гора-
та. А гората тъкмо започваше да се разлиства и тук 
таме се зеленееше по малко, тъжно му беше за дръвче-
тата ,които са отсечени и сега и той трябваше да учас-
тва в това. 

„Колко история има в тая гора! От тук сигурно са 
минавали хайдути, закрилници на народа и са се 
крили в тия дебри и чевермета са си правили и баши-
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бозука са наказвали! Де ги сега тия герои да спасят 
народа от наште си управници, че не се живее вече 
тук в таз България! Ех да беше Левски жив сега, че да 
поведе тоз народ. Ама май прав ще излезе поета. Не 
сме народ, а мърша!!!Ама така си е...” 

Унесен в тези мисли той беше стигнал до стария 
кладенец и чу гласовете на работниците на двадесет 
метра пред него. Приближи се незабелязано и ги поз-
драви, сред тях настана паника като двама хвърлиха 
брадвите и хукнаха да бягат. 

- Ти кой си?- попита го спокойно възрастен ром с 
побеляла коса- А вие двамата къде търчи-
те....връщайте се обратно на работа, че още не сте из-
карали и за обяда! Тази гора е на цар Миро, няма от 
какво да се боите. Горският е наш човек. 

- Аз съм Ангел от Кратуница, магазинера от селото 
ме праща за работа....каза, че търсите секачи. 

- Търсиме яки мъже! Така като те гледам не си як, 
ама си жилав. Ще се справиш ли със работата? А и 
братовчеда ми каза по телефона , че бая вересии ти е 
давал и първо ще трябва да ги отработиш! Надника е 
десет лева на дена, съгласен ли си? 

- Съгласен съм. 
-Ами хващай брадвата и започвай с това дърво. 

Днес ще бъдеш на половин надник! 
Ангел съблече старото си протрито яке и без да се 

помайва почна да блъска с брадвата по дървото. Дру-
гите спряха да изпушат по цигара, като гледаха новия 
с каква злоба сече, одобрително се разприказваха не-
що на ромски език. 

- Почивка половин час за обяд и после продължа-
вате- обяви тартора на групата. 

Всички приседнаха на отрязаните вече дървени 
трупи и наизвадиха от торбите си по нещо за ядене. 
Единствен Ангел остана да стърчи прав и се вторачи с 
невиждащ поглед в далечината. 
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- Яж защото гладна мечка хоро не играе- рече му 
стария циганин. 

- Аз не си нося храна- отвърна му българина. 
- Тука обяд не даваме, всеки си носи от вкъщи как-

вото дал Господ! 
- Аз съм взел повече храна днес....ела да хапнем 

двамата. 
Ангел не чака втора покана и се приседини към 

скромния обяд на човека. Бял хляб, сирене и глава 
лук, които му се сториха по вкусни и от пържолката за 
Нова Година преди няколко години .След като се на-
обядваха ,българина подаде ръка на своя нов приятел 
,който сподели храната си с него. 

- Аз съм Ангел, а ти как се казваш? 
- И аз съм Ангел - поема приятелски подадената му 

ръка- Пушиш ли адаш? 
- И пуша и ям, когато има! Напоследък сме зле с 

имането! 
- Всички сме така- подава му цигара. 
- Тия цигари какви са? 
- Какви да са... без бандерол!- оголи в усмивка раз-

валените си зъби циганина. 
- И колко струват? 
- Нищо не струват, подарък са ми... иначе вървят по 

три и педесе кутията! 
- Ачо много взе да приказваш нещо- скастря го ста-

рия ром- Изпушвайте цигарите и хващайте брадвите , 
че мръкна! 
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Кабинетът на министъра на вътреш-
ните работи. 

Министърът извади цигара от кутията на любими-
те си „Парламент” и запали с удоволствие. Това го 
подсети, че трябва да се обади по телефона. 

- Ало ти ли си? Аз съм Лъчо! Как вървят работите с 
цеха? Докараха ли новата машина? Ееее и  повече 
бройки вади от старата нали? А така, браво! Матери-
ал имате ли? Достатъчно ли е? Добре. Имате проблем 
ли?!? Откъде са тия хора? Вълчи дол! По точно? Село 
Добротич! Ясно, добре ще ги проверим. Вие дейст-
вайте там както съм ви казал и проблеми няма да има. 
Ако има нещо обаждай се! Айде чао. 

Министърът веднага се обажда на генерал Добро-
миров – шефа на ГДБОП. 

- Генерале получихме сигнал за нелегална фабрика 
за цигари...в с. Добротич, община Вълчи дол. Пратете 
най добрите си хора да проучат случая и нека този 
път са незабележими! Най добрите ви хора са на ак-
ция ли...и коя е тази акция? „Чуковете”, това бяха тия 
дето режат уши и чупят крайници? Наказателната 
рота в подземния свят! Добре ще пратя от моите хора 
тогава. Дочуване. 

Министъра се обади на секретарката си, че излиза 
по спешност и срещите му до края деня трябва да бъ-
дат отменени. Служебния автомобил го остави точно 
пред дома му. 

- Караиванов връщаш се в министерството и чакаш 
там до второ нареждане! 

- Разбрано г-н министър!- служебния автомобил 
бавно потегля. 

Лъчо се прибра в апартамента завладян от прият-
ната тръпка от това, което го очаква. Всъщност тръп-
ката беше същата като тази , която той изпитваше ко-
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гато ходеше на лов за дивеч. Само, че сега дивеча бе 
доста специален и изискваше особена подготовка. 
Извади от гардероба куфар, в който имаше белезни-
ци, черна палка, дълга дамска перука и нашийник с 
остри шипове по него. Сложи си перуката, погледна 
се в огледалото и се намръщи. Разроши перуката, на-
мери театралния грим и се намаца под окото, така че 
то да изглежда като насинено от бой. Погледна се от-
ново в огледалото и остана доволен от резултата , ус-
михвайки се загадъчно. Свали перуката, изтри гримът 
от лицето си и донесе от другата стая малко черно 
куфарче, в което внимателно положи перуката, теат-
ралния грим и малко огледалце. 

Навлече едни стари дънки и безличен сив пуловер, 
след което взе черното куфарче и се метна на личния 
си автомобил – дванадесетгодишно Пежо, което той 
галено наричаше Пешо. В движение се обади от мо-
билния си телефон на министър-председателя, че е 
болен и ще отсъства за два-три дни от работа. Отби се 
до вилата си с колата и набързо намери калните дре-
хи, с които бе копал в градината през уикенда. Под-
ложи един найлон на задната седалка и ги хвърли 
прегънати на две там. Сложи си перуката и с едно 
движение на ръката си и придаде бунтарски вид, по 
точно рокерски. Извади от жабката на колата тъмни 
очила и с това завърши своето дегизиране. Обади се 
от стационарния телефон   във вилата, на жена си за 
да и каже, че ще бъде на акция за няколко дни. Нагла-
си сателитната навигация на смартфона на Вълчи 
дол. Превъртя регистрационните номера на пежото с 
едно натискане на специален бутон до този за чистач-
ките. Регистрацията на колата от софийска стана на 
пловдивска.  

„Е, вече мога да се движа наистина инкогнито” по-
мисли си Лъчо и включи радиото в колата. „Аз сам си 
избрах, тази съдба, вечната черна овца....” ехтеше от 
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радиото песента на Ахат. С тъмните очила и най вече 
рокерската прическа, която беше придал на перуката, 
вътрешния министър бе променен до неузнаваемост. 
Пежото макар и дванадесетгодишно, имаше доста 
подобрения на двигателя, увеличаващи неговата 
мощност и бързина. Разстоянието от София до Вълчи 
дол бе около 350 км, а часът бе 12.50 и Лъчо възнаме-
ряваше да вземе това разстояние до свечеряване. Нас-
тъпи педала на газта по магистралата, като се старае-
ше да не превишава прекалено максимално разреше-
ната скорост. По средата на маршрута София – Вълчи 
дол във Велико Търново, министъра спря в малко 
квартално магазинче и си купи една бутилка гроздова 
ракия от най евтината, часът бе 15.30. Лъчо погледна 
часовника в автомобила и си помисли, че може и да не 
успее да пристигне до 18 часа, което налагаше промя-
на в плановете му. Все пак той се концентрира върху 
пътя, с намерението да направи всичко възможно да 
пристигне във Вълчи дол навреме. Проблемът бе в 
некачествените пътища, включително и в така широ-
ко рекламираните новопостроени магистрали, по ко-
ито вече имаше не малко дупки затрудняващи дости-
гането на така желаната от него скорост от 140 км/ч. 
Изпитвайки на собствен гръб неволите на обикнове-
ния шофьор в България, министъра дълбоко се за-
мисли до кога наистина ще просъществува властта на 
управляващата партия ГРОБ. Колко още народа ще 
търпи тези безчинства, от които и той като вицепре-
миер беше част? Правителствената пропаганда и ма-
нипулации, които бълваха от най различни телеви-
зии, бяха на изключително високо ниво, но когато 
човек се сблъска с грубата реалност, истината лъсваше 
отвсякъде и никакво лустро не можеше да я скрие. 

Лъчо се притесняваше, че ако пристигне след 18 
часа във Вълчи дол и тепърва започне да си търси 
квартира за нощуване, в такова малко селище, това ще 
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бие на очи, а точно това той не искаше да се случва. 
Той отново настъпи педала на газта, доколкото беше 
възможно и започна да обмисля варианта, ако прис-
тигне по тъмно, да пренощува в колата и на сутринта 
да се заеме със своята мисия. Естествено това криеше 
рискове, поради непознатата обстановка за него. Ми-
нистъра никога не бе идвал тук преди и нямаше ни-
какъв познат на когото да се довери. Но в това бе и 
част от тръпката на лова на престъпници, заради коя-
то той не веднъж бе рискувал живота си и винаги до-
сега излизаше победител. 

Започна да се свечерява, а GPS устройството показа, 
че до крайната точка на неговото пътуване остават 
още тридесет километра. Лъчо спря колата встрани от 
пътя, взе смартфона от седалката и влезе в интернет, 
за да разгледа терена на местността около Вълчи дол и 
да намери усамотено място, където би могъл да пре-
нощува без да буди подозрение в никого. След като 
намери подходящото място продължи пътя си, преди 
да се е смрачило напълно. Когато най-после пристиг-
на на желаното място се оказа, че то не е чак толкова 
усамотено, колкото бе показано в Гугъл карти от сате-
литно разглеждане. Просто за такива малки селища в 
България, не бе предвидено разглеждане в реално 
време и се поставяше снимка на местността с известна 
давност, информацията не бе актуална. С други думи 
изненадата се криеше в наскоро построена кокетна 
вила, която не бе отразена на снимката в интернет, 
разглеждана от министъра и която можеше да му 
попречи да остане незабелязан. Едно идване на собст-
вениците на вилата можеше да извади Лъчо и автомо-
била му от прикритието на мрака. А тепърва да търси 
друго удобно за нощуване място, означаваше да се 
придвижва на включени фарове, което със сигурност 
щеше да привлече нечие внимание. За това той пар-
кира колата зад един избуял храсталак наблизо и 
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пусна седалката в максимално ниско положение за 
почивка. Опъна гръбнака си и се опита да подреди 
мислите в главата си. ”Всъщност така може би е по 
добре, часът е седем и половина и едва ли някой точ-
но тази вечер ще се засили да идва в този пущинак, 
макар и вилата да си я бива......” 

Умората натежа на клепачите на очите му и той 
неусетно заспа и засънува. Сънят бе повече от стра-
нен. Изведнъж той се озова в някакво тъмно и тясно 
помещение, имаше смътното усещане, че това е мазе. 
Въздуха вътре бе пропит от влага и силно миришеше 
на мухъл, някаква твар полази лицето му и впи остри-
те си зъби в носът му. Болката бе неистова и той изк-
рещя. Врата се отвори и острата светлина нахлула в 
мазето едва не го ослепи. Последва силен ритник в 
слабините му, който го прати в безсъзнание. Плисна-
ха една кофа с помия върху главата му и той започна 
да идва на себе си бавно. 

- Е кога ще платят откупа за теб, твоите близки? 
Искаш да им пращаме парче по парче от теб ли, а? 
Кажи докога да чакаме? Сега ще ги набера по теле-
фона и ти ще говориш с тях, защото следващия път 
няма да се разминеш само с един отрязан пръст.....на 
говори! 

Подава му телефона и Лъчо посегна с лявата ръка 
да го вземе, но усети, че тя е прикована към стената с 
белезници. 

- Не с тази, с другата ръка хвани телефона....със 
здравата! Ето го пръста ти в тая кутия, не донесат ли 
парите до три часа....губиш го! А после започваме с 
очите ти! Ясен ли съм! 

- Ало ....аз съм Георги....държат ме в едно мазе и ме 
измъчват....отрязаха ми единия пръст и казаха, че ако 
не пратите парите започват с очите ми! Нямате пари-
те ли? Как така! Фалирали сме и банката разпродава 
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цялото ни имущество?!? Ще остана без очи бе....ще ме 
ослепят! 

- Дай телефона!- взема го и прекратява разговора- 
Сърди се на твоите си хора, че са толкова стиснати! 

В този момент министъра се събуди от силен вълчи 
вой. Имаше пълнолуние и бе необичайно светло нао-
коло. Върху могилата, която бе на двадесетина метра 
от колата, беше застинал в гордо изправена стойка 
черен вълк. Лъчо се изправи на седалката, за да види 
откъде идва този вой. Огледа се и като съзря вълкът, 
направо замръзна на мястото си. И преди беше виж-
дал вълци докато ловуваше глигани, но този надми-
наваше всички със свойте размери. Изключително 
красиво животно, но и същевременно много опасен 
звяр, помисли си министъра. А вълкът продължи да 
вие някак си тъжно и самотно в нощта, търсейки 
сродна душа в тази пустош. Изкушението беше много 
голямо и Лъчо не можа да устои, взе смартфона и 
направи снимка на вълкът. Звяра моментално спря да 
вие, светкавицата на камерата издаде чуждото при-
съствие и вълкът се вторачи в посоката откъдето дой-
де ярката светлина. Нормално дивото животно бяга от 
пламък и светлина през нощта, но сега се случи точно 
обратното. Вълка тръгна като хипнотизиран право 
към колата, спря до нея и започна да души наоколо. 
Лъчо не смееше да помръдне отвътре и само следеше 
с поглед движението на огромния звяр, проклинайки 
глупостта си. Внезапно животното вдигна глава и се 
взря право в очите на министъра. Лъчо веднага отк-
лони погледа си встрани, но беше твърде късно. Той 
атакува фронтално вратата на автомобила отвън като 
захапа дръжката и ръмжейки. Задърпа силно впил 
мощните си челюсти в нея, но тя не подаде. Вълкът 
разбра, че така няма да стигне до своята цел, човекът 
отвътре и смени стратегията си. Отдръпна се от ма-
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шината и започна отново да вие, само че този път не 
отчаяно и самотно, а призоваващо и ударно. 

Кръвта в жилите на министъра се смръзна, ледени 
тръпки полазиха гърбът му и тънка струйка пот се 
стече по челото му. Лъчо разбра, че този вой не вещае 
нищо добро за него и скоро тук ще дойдат и други 
вълци чули зовът на своя побратим. За това той реши, 
че трябва да действа мигновено, с трескави ръце заро-
ви из жабката на колата, търсейки пистолета, който 
винаги носеше със себе си. Вълкът, като че ли преду-
сети на къде отиват нещата, спря да вие и се отдалечи 
на десет метра от автомобила,  готвейки се за решите-
лен скок върху предното стъкло на пежото. Лъчо точ-
но навиваше на дулото заглушителя на пистолета, 
защото въпреки критичната ситуация, той съобрази, 
че един изстрел ще отекне силно в нощта и последст-
вията ще са непредвидими. Дивия звяр се затича, на-
бирайки скорост и се хвърли с цялото си тегло върху 
предното стъкло. Министъра току що завинти докрай 
заглушителя и вдигна глава, точно в този момент въл-
кът се стовари върху автомобила. Стъклото изпука, но 
не се счупи, а животното се претърколи встрани и 
заръмжа бясно. Още един такъв скок и стъклото щеше 
да подаде, помисли си човека, а вълкът отново зае из-
ходна позиция точно с това намерение, този път на 
петнадесет метра от колата. Лъчо вече отваряше вра-
тата и щеше да застреля звяра, когато от мазето на 
вилата се появи някакъв човек и извика. 

- Тиранозавър....Тиранозавър- вълкът моментално 
се смири и забрави за Лъчо, отивайки при човека от 
вилата- Ела при мен мойто момче...я виж какво имам 
за тебе тук! Малко гранули, но и истинска мръвка! Е 
засега само един пръст, но потрай още малко и ще 
имаш цял труп! 

Гласът на виладжията се стори много познат на 
министъра на вътрешните работи отнякъде, първона-
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чално дори не можа да осмисли какво рече той на Ти-
ранозавър, но в главата му заехтя с пълна сила. 

„- Не с тази, с другата ръка хвани телефона....със 
здравата! Ето го пръста ти в тая кутия, не донесат ли 
парите до три часа....губиш го! А после започваме с 
очите ти! Ясен ли съм!” 

Лъчо потръпна и инстинктивно се хвана за пръста, 
който в сънят му беше отрязан. В същия миг проумя 
къде е чувал този омразен глас. И пъзела се нареди в 
главата му от само себе си. Месеци наред групата на 
„Изродите” вилнееше из цяла България, като отвли-
чаше деца на състоятелни хора или бизнесмени сре-
щу солидни откупи, а полицията все не можеше да 
хване следите им. По волята на съдбата, сега му се 
предоставяше възможност, лично той министъра на 
вътрешните работи да разкрие тези бандити. Всички 
тези мисли минаха през главата му за секунди, но съ-
щевременно той не бе забравил и най страшния си 
враг за момента. Тиранозавър кротко си похапваше 
гранулки от тавата на земята и явно нищо не можеше 
да наруши неговото удоволствие. Започваше да се 
развиделява, Лъчо погледна часовника, който показа 
5.30. Трябваше да направи новата си дегизировката на 
клошар, която се надяваше да му помогне да се вмък-
не в нелегалния цех за цигари в с. Добротич. Тирано-
завър бе изчезнал някъде и въпреки това министъра 
не посмя да излезе вън от колата и да се преоблече. 
Взе калните дрехи от задната седалка и макар да беше 
доста тясно и неудобно съблече дрехите, с които беше 
пътувал и навлече мръсните одежди. Извади грима и 
се намаца под окото в тъмносин цвят, така че да изг-
лежда като пребит, отвори бутилката с ракия и удари 
един як гълток. Според него това окончателно  за-
върши изграждането на образа на клошар или про-
сяк. Вонята на долнопробна ракия примесена с ми-
ризмата на пот, вследствие на преживяния стрес от 
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срещата му с Тиранозавър, заедно с разрошената пе-
рука, мизерните дрехи и насиненото му око, наистина 
го правеха да изглежда като изпаднал човек. Минис-
търа се огледа за вълка, след като не го видя, включи 
двигателя и го остави да поработи в тих режим. Из-
мъкна се почти безшумно на втора скорост, пускайки 
колата по инерция на черния път. 

Така измина десет километра в търсене на закътано 
място, където да остави пежото и да се отправи пеш 
към нелегалния цех за цигари. Паркира колата в го-
ричката и тръгна към с. Добротич. Предстоеше му 
среща с не по малко опасни престъпници, вече бе от-
крил гнездото на „Изродите”, но сега трябваше да се 
съсредоточи върху новото предизвикателство. Умът 
му бе претоварен от кошмарната нощ, която прекара 
и мисълта му скачаше ту към цигарения цех, ту към 
затворения в мазето на вилата измъчван човек. Току 
му се струваше, че всеки един момент от някой храст 
ще изскочи Тиранозавър и с него е свършено. Лъчо 
извади от джоба на омазания си панталон шишето с 
ракията и отпи здраво от него, вече за кураж. Силно 
залитайки, без да преиграва се добра до селото и за-
пита, фъфлейки първата баба, която се появи на пътя. 

- Ей бабеее има ли работа в туй село, чи съм гладен 
кат вълк, пък няаам кьорава стинка. 

- Има бабо, има...ша отидиш на край селото и там 
ша търсиш пилчарника на Стефан. Ама скоро взеха 
чиляци, та знам ли.... 

- Сполай ти бабеее! 
Пияния продължи по главната улица, която естест-

вено водеше към другия край на селото. Както си вър-
веше от отворената порта на една къща, изскочи из-
невиделица домашно куче и злобно започна да лае по 
залитащия. 

- Чиба помияр мръсен- изфъфли министъра, спъна 
се в един камък и падна. 
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Кучето само това чакаше и захапа падналият за 
кракът, който обаче успя някак си да изрита псето и 
то изскимтя до бога. От къщата излезе и неговия сто-
панин, едър българин, който без много да му мисли 
вдигна с една ръка ухапания и му изрева. 

- Ти на кого викаш помияр бе, пиянде такова- и му 
люсна един юмрук в главата- Ай ше ви се не види и 
клошарите! 

Прибра си кучето и здраво залости портата след 
себе си. Министъра стана от земята, отупа се от пра-
холяка, опипа лицето си и усети, че и под другото око 
са го насинили, ама този път наистина. 

- Ей симетрията е важно нещо във живота! Под ед-
ното око син, а под другото не! Не може така! Трябва 
да има баланс и равновесие....Ама от онзи вълк се 
отървах нощес, а от това кутре не можах! Е поне не 
съм прихванал бяс, ама тетанус със сигур-
ност....Перуката ми пък не е мръднала, дявол да го 
вземе! 

Така си мърмореше и вървеше, докато най после 
стигна до масивна постройка, оградена с дебели тух-
лени зидове с пет реда бодлива тел и стабилна метал-
на врата отпред. Дотътри се до вратата и започна да 
хлопа по нея. Няма и минута да е минала и врата едва 
се открехна, колкото да се покаже една глава. Брадя-
салия тип, изгледа презрително хлопащия и му рече. 

- За днеска не те ли биха достатъчно! А дрип-
льо...като гледам добре си разкрасен! 

- За днеска може и да е! Ама съм и много гладен и 
...   

- И искаш да ядеш още бой, така ли? Изчезвай от 
тук!- трясна вратата под носа му. 

Само че на министъра вече не му пукаше от нищо 
и заблъска по врата, още по силно викайки. 

- Ти за какъв се мислиш, бе боклук- изрева брадяса-
лия и посегна да го удари, но някой от вътре го спря. 
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Вратата се отвори и излезе висок човек с очила, 
който се обърна към дрипавия и му рече. 

- Ето ти десет лева и се махай....купи си нещо за 
ядене, напий се и бъди щастлив. Хайде, вземи ги! 

- Г-не аз не съм просяк! Дадат ли ми пари.....аз ги 
вземам, но трябва да свърша някаква работа срещу 
това. Така съм възпитан- едва промълви Лъчо. 

- Къде живееш? 
- На улицата. 
- Клошар с морал! 
- Искам да си заработя честно тия пари... 
- Така да бъде- отсече високият с очилата- настане-

те го в обора. Имам нужда от такъв човек!  
Лъчо плахо пристъпи зад масивната вратата и се 

огледа хитро, търсейки улики за нелегално производ-
ство на цигари. В двора не се виждаше нищо съмни-
телно. 

- Стига си се помайвал, ами ела да ти покажа обора, 
където ще нощуваш!- изсъска брадясалия. 

В обора имаше нахвърляни четири бали слама, 
служещи за легло. Силна миризма на див звяр удари 
министъра в носа. 

- На какво мирише тук? 
- На смърт мирише...на смърт! Шефа ти гласува го-

лямо доверие без да те познава!?!Раздрънкаш ли се 
какво си видял тук ще нахраня вълчака с теб! Ясен ли 
съм дрипльо!?! 

- Разбрах, а какъв е тоя вълчак? 
- Моли се да не го срещаш, че жив ше те изяде! А 

сега идваш с мен да бачкаш, ше носиш балите от 
склада до цеха. 

- А къде са пилетата? 
- Затваряй си устата мухльо! Пилетата са в главите 

на баламурниците! Това е склада! 
- Ей ама много мирише на тютюн тук! 
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- Казах да си затваряш плювалника!- ритва го в гле-
зена. 

- Добре бе, добре! 
- Тук всяко неподчинение се наказва сурово! Хва-

щай тази бала и тръгвай с мен към цеха. Там отговор-
ника не е такъв добряк като мен. Каквото ти каже из-
пълняваш, без да задаваш въпроси. Онзи наистина е 
откачен! 

Влизат в цеха, където дванадесет човека се трудеха 
сериозно и никой не му обърна внимание. 

- Балите ше оставяш тук! Ако някой поиска да му 
помогнеш, само обща работа можеш да вършиш. Мо-
жеш да товариш и разтоварваш, нищо повече! Можеш 
само да пренесеш бали, кашони, палети от едно място 
на друго и край! Накара ли те някой да вършиш нещо 
друго. „Застани на машината докато отида до тоалет-
ната?” Не и не!!!Ясно ли е? Идваш и ми казваш на 
мен, аз ще се оправям с него! А сега обратно в склада 
за бали! 

Брадатия даде нужните наставления и се покри 
някъде. При вида на всички тия машини и техника за 
производство на цигари, министъра съвсем изтрезня, 
но продължаваше да играе ролята на пиян. Пренася-
ше балите бавно, като се правеше на много уморен и 
сядаше върху някоя от тях в цеха, за да доогледа обс-
тановката. Успя да забележи монтирана скрита каме-
ра на тавана на цеха, това го подсети, че трябва много 
да внимава къде и какво прави. Това което видя досе-
га, беше достатъчно за присъда за производство на 
акцизни стоки без нужните лицензии и разрешител-
ни. Просто трябваше да намери удобна възможност и 
да се обади на г-л Добромиров, който да прати отряд 
на ГДБОП. От приключването на мисията му го де-
леше само едно телефонно обаждане. Но телефона му 
се намираше в колата, която бе оставил в горичката на 
пет километра от тук. Сложното тепърва предстоеше, 
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да се измъкне незабелязано от цеха и да стигне по най 
бързия начин до горичката. Разглеждайки възможни-
те рискове и изходи от нелегалната фабрика, той  до-
толкова се улиса в своите разсъждения, че започна 
неволно да реди балите не където трябва. Ала познат 
глас го изтръгна от мислите му.  

- Ей идиот какво правиш там! Не виждаш ли, че 
там се слага готовата продукция бе, кретен с кретен!! 

Лъчо се обърна да види кой крещи и усети как 
кръвта му внезапно и рязко нахлу в главата. Същият 
от мазето на вилата, който тогава хранеше Тираноза-
вър, сега се хвърли и нанесе силен удар в главата му, 
от което той падна. 

- Ставай тъпанар такъв! Тука аз коля и беся... Къде 
блееш, а? 

Усети неприятния му дъх в лицето си и успя да 
разгледа мутрата му по отблизо. Лицето му беше си-
паничаво, явно като дете бе изкарал шарка или нещо 
подобно, носът му чупен и имаше дълбок белег на 
лявата буза. И най вече много злоба в душата си към 
целия свят. Омразата бе белязала цялото излъчване на 
този човек. Всъщност това бе един психопат, който 
изпитваше обич единствено към дивия звяр Тирано-
завър, както сам той го бе нарекъл. Но едва ли и това 
можеше да бъде обич, просто вълкът задоволяваше 
нуждите на извратеното му съзнание – да го гледа как 
разкъсва човешка плът, за него бе неописуемо удовол-
ствие. Този човек действително бе обладан от злото, 
министъра усети това и си затрая. Втори тежък удар 
отнесе в главата днес, но по тежък беше ударът, че 
освен отвличанията на деца и бизнесмени, нелегал-
ния бизнес с цигарите също се контролираше от бан-
дата на „Изродите”. Това му идваше в повече, защото 
те бяха най закоравелите и безскрупулни бандити, 
престъпници до мозъка на костите си. А тези тук бяха 
само едни изпълнители и познавайки строгата йерар-
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хия на подобен вид организации и безпределната им 
преданост, той осъзна, че никога няма да разкрият 
големия шеф, който стои зад всичко това. 

- Още една грешка и си мъртъв....Ще станеш храна 
за вълците! 

Това направи Лъчо още по предпазлив и той се от-
каза от плана си за бягство от фабриката. Явно тряб-
ваше да намери начин да излезе с разрешението на 
високия мъж с очилата, който го и пусна вътре. Със 
сигурност той имаше властта да направи това. 

Това го обнадежди и той потърси босът на двора, 
но не видя никой и тръгна по една алея встрани от 
цеха с идеята, че може би ще намери кабинета му ня-
къде там. Но попадна на своя среднощен кошмар, 
вързан за дебел синджир, ръфайки големи кокали, по 
които почти нямаше никакво месо. 

Тиранозавър спря да глозга кокалаците и хвърли 
кръвнишки поглед към човека. Погледите им отново 
се срещнаха и Лъчо разбра, че звяра успее ли да го 
докопа, този път прошка няма да има. Естествено, че 
вълкът не може да изпитва омраза, но му се стори, 
направо беше сигурен, че този има специално отно-
шение към него. Вълците са диви по своята природа и 
по принцип не се подават на дресировка или опито-
мяване, но общуването на този с човека, който го хра-
неше и много пъти го беше спасявал от гладна смърт 
през зимата бе направило връзката им повече от дру-
гарска. Тиранозавър усещаше изрода, който го хра-
неше не като човек, още по малко като господар. Той 
го възприемаше като побратим, който му помага в 
тежки моменти и му се отблагодаряваше със своята 
вярност. Вълкът инстинктивно усети страха в стоящия 
насреща му човек и това бе достатъчно да се настърви 
още повече. 

Министъра стоеше вцепенен от страх и не помръд-
ваше, надявайки се звяра да се успокои и той да се 
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измъкне заднешком без проблеми. Но вместо това 
Тиранозавър ставаше все по неспокоен, започна да 
ръмжи и се хвърли към него. Сега вече нервите на 
човека не издържаха и той го обърна в бяг. Даже не 
разбра как е стигнал до високата тухлена ограда, как 
се е покатерил на нея, само почувства, че в нещо се 
закачи кракът му. Падна от външната страна на вто-
рия тухлен зид и спринтира като луд към селото. За-
ради ранния следобед или нещо друго уличките бяха 
напълно безлюдни и това го улесни максимално. Бър-
зо стигна до другия край на селото, намери пътя, кой-
то водеше към горичката където бе оставил колата и 
продължи да тича неуморно. Усети кракът си мокър и 
спря да види какво му има. Течеше обилно кръв от 
него, съблече горнището и скъса единия ръкав, поля 
раната с ракията която му беше останала и превърза 
кракът си. Явно се бе одрал много дълбоко в бодлива-
та тел на върха на оградата, докато я прескачаше. Ед-
ва сега почувства силна умора от кръвозагубата и сед-
на да си почине зад един храсталак край пътя. Тъкмо 
започна да се възстановява и чу в далечината викове, 
надигна се да види какво става и умората му изчезна 
на мига. Изрода и Тиранозавър минаваха през селото. 
Вълкът бе на синджир и изрода едва го удържаше да 
не се нахвърли върху излезлите старци на улицата. 

Това ги забавяше и даваше шанс на преследвания 
да се добере до автомобила си, преди те да са го отк-
рили в гората. Лъчо осъзна всичко и се втурна напред 
с все сили, подмина малката река без да я пресече, но 
после се сети, че във водата кучетата не надушват сле-
дата. Върна се и започна да бяга в рекичката по посо-
ка на колата си, най малкото щеше да забави още по-
вече преследвачите си. След около километър, реката 
поемаше в различна посока от тази, в която беше ав-
томобила му и бе принуден да продължи по сушата. 
Оставаха му не повече от два километра до крайната 
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цел, ала кракът му все така кървеше. Той се спря и 
премести превръзката по нагоре по кракът си, като я 
затегна по силно, за да намали кръвотечението. Не 
можеше да тича така бързо както в началото, но ми-
сълта за Тиранозавър не му даваше мира. Страха беше 
по силен от болката и умората. В същото време него-
вите преследвачи бяха стигнали вече до рекичката, 
като вълкът бе пуснат от синджира и обикаляше око-
ло мястото, където ранения човек бе нагазил във вода-
та преди малко. 

- Хайде Тиранозавър търси! Намери този боклук и 
е твой....знам как обичаш човешко месо! Обещавам 
този ще ти го оставя цял, целеничък само за теб! Тър-
си! 

Вълкът изскимтя досущ като куче в безсилието си 
да хване следата, Изрода схвана това и в яда си го 
перна със синджира през муцуната. Тиранозавър се 
озъби и заръмжа срещу насилника, но човека изхит-
рува и го приласка към себе си. Прегърна го и му за-
говори като на човек. 

- Хайде мойто момче, знаеш че те обичам като ни-
кой друг! Хайде извинявай... 

Звяра почувства тази така забравена и липсваща му 
близост и опрощаващо захапа лекичко ръката му, 
след което продължиха своето търсене. Изрода се се-
ти, че ранения може да е пресякъл реката и мина от 
другата й страна, но Тиранозавър и там не надуши 
никаква следа. Тръгнаха по тази страна на реката, ка-
то през петдесет метра сменяха брега. Това определе-
но ги забави, но и Лъчо губеше все повече сили заради 
кракът си, поне кръвта спря. Вървеше бавно и накуц-
ваше, виеше му се свят, залитна и се подпря на едно 
дърво. Свлече се на земята  и загуби съзнание. 

Тиранозавър и Изрода вървяха по реката, но не ус-
пяваха да намерят следата. Подминаха мястото, къде-
то преследвания от тях мъж излезе от водата и про-
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дължиха в грешната посока. Лутаха се така дълго вре-
ме, докато не започна да се свечерява. Изрода реши, 
че клошаря няма да стигне далече с това кръвотече-
ние и утре ще го намерят със сигурност. Сложи син-
джира на Тиранозавър и поеха обратно към фабрика-
та. 

Почти се бе смрачило когато Лъчо дойде в съзна-
ние. Изправи се с мъка и се огледа, макар и да бе доста 
тъмно, успя да се ориентира къде се намира. На около 
петдесет метра от спасението си, събра всичките си 
сили и едвам се дотътри до автомобила. Влезе вътре и 
отвори сандвича, за който вчера така и не му остана 
време. Подкрепи се с него и нагласи навигацията на 
град Варна. Запали двигателя на колата и потегли, с 
големи трудности стигна до главния път за морската 
столица. Набра 112 и поиска да го свържат с полиция-
та, от службата го попитаха какъв е случая. Министъ-
ра затвори телефона и се обади на министър-
председателя. Обясни му накратко къде се намира, 
какъв е проблема и в какво състояние е. Прибра теле-
фона и зачака, унасяше го в сън и задрема, бълнувай-
ки на моменти. 

След двадесетина минути пристигна реанимобил, 
който пое бълнуващия и го откара до университетска 
болница „Света Марина” гр. Варна, където бе наста-
нен в интензивното отделение. 

 

4:30 ч. на други ден, с. Добротич.  

Над фабриката за производство на нелегални ци-
гари в селото цареше мрак и тишина. 

Хеликоптер „Блек Хоук” в безшумен режим на ра-
бота се появи точно над нея и скъсявайки дистанция-
та до земята на двадесет метра, изстреля надолу две 
въжета. Мъже в черни униформи с маски на лицата се 
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заспускаха чевръсто по въжетата. Пред портата на 
фабриката на 50 метра разстояние, дебнеше в засада 
син микробус. Униформените мъже веднъж стъпили 
на земята, заработиха в синхрон като добре смазан 
механизъм. Четирима от тях се насочиха към цеха и 
склада, а двама към металната врата и спящия пазач в 
будката до нея. Пазача бе обезоръжен още преди да 
отвори очи и да разбере какво става. Те отвориха пор-
тата и от синия микробус наизскочиха още шестима 
униформени, нахлувайки във фабриката, без звук да 
издадат. Последният водеше на повод мощна карака-
чанка, макар по принцип българското овчарско куче 
да не се използваше за откриване на наркотици, на-
последък по препоръка на премиера на България в 
централната полицейска школа за обучение на следо-
ви кучета се правеха експерименти в тази насока. Това 
бе и първото сериозно изпитание на този верен дру-
гар на отряда на ГДБОП. В склада, цеха и оборите 
бяха заловени дванадесетте работници, които нощу-
ваха тук. Високия мъж с очилата, който бе шеф на 
фабриката естествено не бе сред тях. Каракачанката 
въпреки показаното завидно старание, никъде не отк-
ри следа от наркотици. Спецоперацията бе изпълнена 
като по учебник, благодарение на огромния опит на 
служителите и приключи за двадесет минути. Това че 
акцията бе проведена в този час на денонощието и с 
наскоро подарения от ЦРУ хеликоптер гарантира 
нейния успех, но до известна степен осуети залавяне-
то на шефа на бандитите. Тъй като вероятността той 
да бъде засечен във фабриката бе по голяма през деня, 
когато тя работеше на пълни обороти. Всъщност в 
йерархията на „Изродите” той бе шеф от средно ни-
во, но и това би било сериозен успех за ГДБОП. 

Предстоеше продължение на операцията под кодо-
во име „Изродите 2”, която бе планирана да започне 
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след 40 минути във вилата, където бе държан и измъч-
ван, отвлечения бизнесмен Георги Кирчев. 

Пристигналите полицейски автомобили откараха 
във Варна, задържаните във фабриката за нелегални 
цигари лица. А спецотряда се насочи към вилата, като 
на пръв поглед задачата тук бе по лесна, защото ня-
маше високи и дебели тухлени зидове с бодлива тел за 
преодоляване. Трябваше само да проникнат в мазето, 
да освободят заложника и да заловят неговите похи-
тители. 

Операцията започна в уречения час, като на слу-
жителите им направи впечатление уединеното място 
и храсталаците в близост до вилата. Започваше да се 
разсъмва и те забелязаха, че на около километър от 
тях имаше гориста местност. Поради спешността на 
акцията, нямаха нужното време да проучат детайлно 
терена около постройката и това сега ставаше в дви-
жение. Откриха входа за мазето бързо и лесно, но се 
оказа, че вратата е с код, което усложняваше нещата. 
Опитаха да отворят с щанга, но вратата бе много 
масивна и не подаде. Нямаше друг начин освен да я 
взривят, но преди това да бъде сторено, трябваше да 
обезопасят периметъра си на действие т. е. двата ета-
жа на къщата да се проверят за бандити. Двама от тях 
се заеха с това. Докато единия търсеше улики на пър-
вия етаж, другия командос се отправи към втория 
етаж. Посегна към ключа за осветлението и усети как 
в тъмното нещо впи острите си зъби във вратът му и 
изведнъж притока на въздух към белите му дробове 
секна. Освен това един от зъбите на грамадния звяр бе 
пронизал и сънната му артерия. Смъртта бе мигнове-
на, той даже не успя да извика, само някакво хъркане 
се изтръгна от гърлото му. 

- Десети и Седми как е положението горе?- зазвуча 
гласът на командира на спецотряда в слушалката на 
мъртвия командос. 
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Точно в този момент Изрода сваляше слушалката 
от ухото на мъртвеца и отговори в микрофона без 
дори гласът му да трепне. 

- На втория етаж няма никой! Чакам заповеди... 
- Гласът ти е нещо променен....Има ли някакви 

проблеми?!? 
- Не, сигурно е от напрежението и адреналина. 
- Седми при тебе как е?- запита командира. 
- И на първия етаж няма никой. 
Седми работеше в екип с Десети вече трета година 

и много добре познаваше психиката и реакциите на 
своя колега. Още като чу гласът в слушалката си разб-
ра, че това не е Десети. Помисли за части от секундата 
и реши, че докато отиде до командира в мазето да му 
докладва, бандита ще се измъкне. 

Извади пистолета и се запромъква по стълбището 
към втория етаж, без да подозира какво го чака там. А 
горе от едната страна го чакаше Изрода, а от другата 
се бе притаил Тиранозавър, жаден за още човешка 
кръв. Изрода едва го узапти да не заръфа веднага 
първата си жертва. Макар и с огромна неохота и глухо 
ръмжене с оголени зъби той отстъпи пред своя побра-
тим и отново се сля с тъмнината в пълно мълчание. 
Седми дочу този шум и това още повече изостри сети-
вата и вниманието му. И все пак той не можа да опре-
дели какъв точно е причинителят на шумът. Изрода 
вече бе съблякъл униформата на Десети и започна да 
я навлича върху своите дрехи, надявайки се, да се из-
мъкне по този начин незабелязано от вилата. Сложи 
си и черната маска на лицето, когато Седми стъпи на 
втория етаж, ситуацията от преди малко се повтори. 
Тиранозавър се хвърли от засада върху командоса, 
като се опита да го захапе за гърлото, но този път ня-
маше късмет. Седми отблъсна атаката, но бе повален 
на земята и успя да изкрещи. 

- Първи, бандитите са тук! 
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Тиранозавър вече вземаше надмощие над повале-
ния човек, когато Изрода светна лампата и почти от 
упор застреля в главата Седми. 

- Седми е мъртъв...Убиеца се измъква през входа на 
вилата! Първи, пратете всички хора там, защото ще 
избяга! 

- Разбрано Десети....Всички на входа на вилата.... 
бързо!- разпореди се командира. 

Успявайки да заблуди по този начин командосите, 
Изрода се измъкна необезпокояван през тайния заден 
изход на вилата. А Тиранозавър се отдаде на своето 
най голямо удоволствие, човешкото месо. Командоси-
те бяха заели позиция около входа, чакайки престъп-
ника да се появи. Минаха минута-две, но никой не 
излизаше от вилата, тогава командира нареди да 
щурмуват сградата. 

- Десети, Десети обади се .....Жив ли си още? Вли-
заме момчета! 

Това което завариха на втория етаж би потресло и 
най коравото сърце. Мъртъв командос и остатъци от 
втори човешки труп бяха разхвърляни навсякъде по 
етажа. Имаше и доста кръв по пода и стените. Вълкът 
продължаваше да утолява неистовия си глад, но кога-
то забеляза присъствието на хората прекрати своя 
пир, захапвайки част от вече полуоглозганото бедро 
на това, което бе останало от Десети. 

Нормално звяра поиска да избяга от въораъжените 
мъже, но път за отстъпление назад нямаше и за да се 
спаси от тях Тиранозавър бе принуден да атакува. 
Захапал кокала вълкът се хвърли напред в бягство, но 
бе прострелян в крака. Въпреки всичко успя да пре-
мине през обръча от хора и да излезе извън къщата. 
Долу го посрещна командоса, който водеше карака-
чанката. Той много бързо се ориентира в ситуацията 
и отвори вратата на буса. Мощното куче, вълкодав с 
горда осанка изскочи от автомобила и веднага се 
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хвърли върху Тиранозавър. Вълкът усещаше силна 
болка в простреляния си крак и реши да избегне 
схватката с подобен противник точно сега. Отскубна 
се елегантно от захапката на каракачанката и се скри 
в гъстите шубраци. 

 
 

Франция. Кале, бежанският лагер.  

В кабинета на директора на лагера Ахмед, Ерол, 
Фатме и Айше са привикани да бъдат разпитани от 
комисар Льофарж, в присъствието на български пре-
водач. 

- Г-н Ехлиман, в показанията си от преди месец и 
половина сте посочили, че сте били изнудвани от чо-
век на име Лисичков, да продавате дрога в република 
Франция. Под заплаха за живота ви сте били прину-
дени да продавате метедрин, нали така? 

- Точно така- отговори Ахмед без дори да се замис-
ли. 

- Бихте ли описали този Лисичков, за който твър-
дите, че е от най влиятелната ромска фамилия в Бъл-
гария. Как изглеждаше той, имаше ли някакави осо-
бени белези? Как беше облечен? 

- Среден на ръст, без особени белези и бе облечен в 
изискан костюм. Също така носеше тъмни очила. 

- Така, така....След направената справка с любезно-
то съдействие на българските ни колеги от полицията 
се оказа, че такъв ромски клан изобщо не съществува. 
Осъзнавате ли, че моментално мога да предам събра-
ните доказателства на прокурора и да бъдете съдени 
по бързата процедура за организиране на престъпна 
група с цел разпространение на наркотични вещества 
във Франция? Знаете ли колко години затвор се пола-
гат за такъв вид престъпления, по френските закони? 
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- Не, г-н комисар – Ахмед наведе виновно глава. 
- И така, г-н Ехлиман, по всичко личи, че вие сте 

организатор и шеф на престъпната група.............. За-
конът ще се стовари с цялата си строгост върху вас. За 
шеф на организирана престъпна група се полагат до 
15 години затвор. Да предавам ли доказателствата на 
прокурора или най после ще кажете истината! 

- Ще кажа истината г-н комисар! 
- Излъжете ли ни още веднъж, документите неза-

бавно ще бъдат предадени в прокуратурата! 
- Разбирам г-н комисар! Вече ще говоря само исти-

ната! 
Ерол, Фатме и Айше уплашени от този развой на 

събитията, също си признават, че са излъгали и се 
съгласяват да кажат кой е шефа на трафика на нарко-
тиците. 

В същото време Илиян разговаря по мобилния си 
телефон. 

- Да шефе, в момента са в кабинета на директора 
на лагера... Нямам представа за какво. Моя човек е 
много предпазлив, въпреки че някога бяхме близки 
съученици, дума не обелва по въпроса. Значи да го 
направя още днес, след като ги пуснат от директорс-
кия кабинет! И след това се прибирам у дома? Разб-
рано полковник! 

Прибира мобилния си телефон и отива пред ад-
министративната сграда да чака четиримата роми 
докато излязат от разпита. Това което Ахмед не знае-
ше за Илиян беше, че след спортното училище, къде-
то бяха съученици, Илиян замина за Русия при род-
ния си баща. Там го призоваха да служи в руската ар-
мия, тъй като той имаше и руско гражданство. Воен-
ната му служба премина към десантни войски. След 
това работи за руските тайни служби няколко години 
и отскоро се бе завърнал в България под чуждо име. 
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Френските тайни служби имаха заповед за залавя-
нето му жив или мъртъв, тъй като още когато бе на 
служба във ФСБ, Илиян уличи виден френски дип-
ломат в ядрен шпионаж. Последва небивал междуна-
роден скандал, който сложи траен отпечатък в отно-
шенията между Русия и Франция. Разчистването на 
сметки между генералите във ФСБ и смяната на ръко-
водството му, застраши живота на Илиян и го прину-
ди да се завърне в родината си. Неведоми са пътищата 
господни, завърнал в България, съдбата реши да пре-
сече пътя му с този на полковник Маджарски. И така 
майор Иля Федотов от руските тайни служби или 
Илиян, някогашния приятел на Ахмед получи бойна 
задача от настоящия си работодател  п-к Маджарски, 
да елиминира същия този Ахмед, в качеството му на 
главен свидетел по делото за трафик на наркотици 
във Франция. Полковник Маджарски интуитивно 
усещаше, че хората на Българанов ще го предадат, а 
това можеше да разплете целия случай и да стигнат до 
самия него. 

- И така г-н Ехлиман, слушам вашите най искрени 
признания! Кой ви изнуди под заплаха за живота да 
продавате дрога във Франция? 

- Българанов е човека, който ни принуди да прода-
ваме дрога! 

- Вие лично познавате ли този Българанов? 
- Да виждал съм го, когато дойде в Ница. 
- Вие какво правехте в Ница до запознанството ви с 

Българанов? Работехте ли в Франция...как се издър-
жахте? 

- Не съм работил. Дойдох във Франция като турист, 
защото тук има много исторически забележителности, 
които трябва да бъдат видяни! 

- А от какво се издържахте тук? 
- Пристигнах тук с достатъчно средства, които да 

ми позволят един сериозен тур из цялата страна. 
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- А откъде се познавате с Ерол, Фатме и Айше? 
- Те са ми роднини и ги взех с мен, да видят краси-

вата ви страна. 
- И какво стана? Как ви намери този Българанов 

чак във Франция, та и дрога ви принуди да продава-
те? 

- На този въпрос как ни е намерил, аз не мога да от-
говоря. Нямам представа, но както се разхождахме, 
разглеждайки Ница до нас спря автомобил. Въпрос-
ния Българанов слезе от колата, подаде ми сак и рече 
„В сака има дрога и пари, наемете квартира и започ-
вайте да продавате, инак ще ви убия”. 

- Вие познавате ли Българанов отпреди това? 
- Да в България, покрай баща ми, който беше член 

на Мешерето. Българанов е председател на Мешерето. 
- Какво е това Мешере г-н Ехлиман, бихте ли обяс-

нили? 
- Това е съвета на старейшините сред ромското об-

щество в България? 
- И твърдите, че Българанов е председател на този 

съвет, а баща ви е бил член на Мешерето? 
- Точно така, само че баща ми от няколко години е 

покойник и оттогава не бях виждал Българанов. 
- Може ли да се каже, че председателя на Мешерето 

държи цялата власт в ромската общност? 
- В много голяма степен това е така. 
- И поради отправената заплаха за убийство от най 

влиятелния човек сред ромите в България, вие сте бил 
принуден да продавате дрога в Франция? 

- Да г-н комисар, това е накратко целия случай. 
- Добре! А знаете ли Българанов дали ползва про-

текции от най високо ниво в официалната власт в 
България. Полиция, Съд, Прокуратура, Правителст-
во?  
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- Нямам информация, с която да докажа това, но 
съм сигурен, че срещу пари получава такава защита 
от властите .В България е страшна корупция! 

- Благодаря ви, нямам повече въпроси към вас. Мо-
жете да изчакате своите роднини пред сградата, ако 
желаете! 

Комисар Льофарж посочи вратата на Ахмед и се 
зае с останалите роми. 

Ахмед излезе от кабинета силно замаян и с главо-
болие. Той не искаше да създава проблеми на Бълга-
ранов, но изправен пред алтернативата да го съдят 
като шеф на банда за разпространение на наркотици, 
бе принуден да предаде ромския бос. 

Илиян седеше на пейката пред Администрацията, 
чакайки търпеливо своя стар приятел и съученик Ах-
мед. 

- Какво стана....За какво ви викаха горе?  
- А нищо особено....Проверяват данните, които сме 

дали на първоначалното интервю, като постъпвахме в 
лагера. Някакви дреболии без значение.  

- Колко време сте вече в лагера? 
- Близо два месеца. 
- Не ти ли омръзна да стоиш тука? Все едно и също, 

никакво разнообразие? 
- Ами няма как Ильо, налага се. 
- Какво толкова пък сгафи в България, че не можеш 

да се върнеш там.... 
- А наши си работи цигански, нали знаеш? 
- Да бе, ама не искаш ли малко да се разходим до 

океана? Ей писна ми да стоя затворен в тоя лагер, ще 
откача тук. Страшна скука! 

- Абе и на мен ми се излиза, ама нямам пари, а и 
сме на ограничителен режим, без право на излизане. 
Няма как да стане. 

- Има то как да стане! Айде бе Меди, дай да се по-
разходим до океана, знаеш ли колко е хубаво! Има 
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една дупка в мрежата на оградата на лагера. Преди 
малко я гледах, охраната още не я е забелязала. Ще 
седнем в някое кафене близо до океана, виж какъв 
хубав ветрец подухва! Аз ще почерпя, като в доброто 
старо време! 

- Много ми се излиза, но ако ни изгонят от лагера, 
няма къде да отидем Илияне! 

- Никой няма да разбере, бе човек! Освен това съм 
много гъст с този от охраната, който сега е на смяна! 
Ще вземем и Ерол, Фатме, Айше...Знаеш колко хубаво 
ще си изкараме! 

- Добре бе, добре. 
- Това вече е приказка! Аз отивам до стаята да взема 

пари.... 
- Е ти там ли ги държиш, бе човек!?! 
- Е че там, ами къде другаде... 
- А ще пропищиш скоро време, знаеш ли как се 

краде тука!?! 
- Ние да сме живи и здрави, кинти ще се намерят 

винаги! 
Илиян изтича до стаята, извади под дюшека на 

леглото компактен пистолет „Берета” и го запаса под 
широката си тениска на кръста, така че да не си личи 
изобщо. Върна се при Ахмед с широка усмивка на 
лицето. Ерол, Фатме и Айше току що излезли от раз-
пита, бяха доста развълнувани, но виждайки Илиян 
веднага млъкнаха. 

- Е ще тръгваме ли? 
- Илиян иска да почерпи! Ще седнем някъде наб-

лизо извън лагера, в някое кафене, малко да се разно-
образим- рече Ахмед на останалите. 

- Не сме ли без право на излизане от лагера- нам-
ръщи се Ерол. 

- Няма проблеми, аз съм уредил всичко. Никой ня-
ма да разбере нищо!- успокои го Илиян. 

- Ей че хубаво си го измислил!- зарадва се Айше. 
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- Ами да....Откога ми се излиза и на мен на кафе!- 
добави Фатме. 

- Ами да тръгваме тогава!  
Илиян ги повежда към дупката в оградата през ко-

ято трябва да минат, за да напуснат лагера. Мрежата 
наистина бе прорязана едва забележимо и през нея 
можеше да мине съвсем спокойно средно едър човек. 
Всички преминаха отвъд оградата без никакви зат-
руднения, на Ахмед с неговите 190 см и широки ра-
мене се наложи да огъне мрежата, за да може да се 
мушне. Макар и да се поодраска малко, най накрая и 
той се озова извън лагера. А природата щедро беше 
изсипала цялата си красота в местната горичка, която 
трябваше да прекосят преди да стигнат до първото 
заведение в близост. Фатме и Айше направо полудяха 
при вида на раззеленилата се гора и започнаха да се 
гонят една друга из меката трева. Мъжете едва ги ук-
ротяваха да не викат толкова силно, но когато са били 
затворени два месеца на едно място, чувството за сво-
бода отприщваше инстинктите им. Ерол и Ахмед съ-
що бяха в приповдигнато настроение и постоянно се 
шегуваха. 

- Ама какви мацки са французойките, а братлета!- 
въодушеви се Ерол- Така ми се иска нещо фино и 
френско да пипна! 

- Ти гледай нещо друго да не пипнеш, че като те 
знам, че не ползваш презервативи! – захили се Ахмед 
и му смигна палаво. 

- Извинявай брат, но с презерватив е все едно да 
ближеш сладолед през стъкло! Как ще усетиш сла-
достта на цветенцето, а?  

- А това маргаритки ли са?- провикна се на двайсе 
метра по назад Фатме. 

Илиян реши, че са навлезли достатъчно надълбоко 
в гората и е време да изпълни своя план. Изостана от 
другите и отиде при Фатме. 
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- А наистина са маргаритки !- нежно я погали по 
шията той. 

Тя помисли, че младия мъж я желае и се отпусна в 
обятията му щастлива и благодарна, че може да се 
порадва не само на маргаритките в гората. 

- А искаш ли да видиш моята маргаритка?!?- закач-
ливо прошепна в ухото му тя. 

- За мен ще бъде чест.... 
С ловко движение той мина зад нея и с огромна ру-

тина счупи вратът и с голи ръце. Фатме дори не гък-
на, само в очите и се появи силна изненада, която 
после рязко угасна както и живота в нея. Илиян зах-
върли трупът и в храстите, извади пистолета и нави 
на цевта му заглушител. Свали предпазителя на оръ-
жието и отново го запаса под колана си, отзад на 
кръста. Бързо настигна групата, движейки се напълно 
безшумно с котешка пъргавина. Скъси разстоянието 
на десет метра от тях и в гръб застреля Ерол и Айше. 
Можеше да убие и Ахмед, но не го направи. Ахмед се 
обърна и не повярва на очите си. 

- И така стари ми приятелю, можех да убия и теб, 
но те пощадих! Не съм имал друг верен приятел като 
теб през живота си! За това те оставям жив, но при 
едно условие! Изчезваш от лагера и никога не се връ-
щай в България! Става ли?!? Приближава към него и 
вади от джоба си  банкноти по петстотин  евро. 

- Вземи парите....десет хиляди! Банкнотите са ис-
тински....нямам повече! 

Прегръща го братски, но усеща силно пробождане 
право в сърцето. 

- Копеле мръсно!!! Те бяха мой роднини! 
Забива ножа в сърцето на Илиян все по дълбоко и 

го завърта, както е забучен в гърдите му, гледайки го с 
дива ярост в очите, как издъхва. 

- Те са ми кръв!!! Кръв за кръв!!! Умри псе мръсно! 
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Илиян се свлече бездиханен на зелената морава. 
Ахмед извади ножа от тялото му и за по сигурно пре-
ряза и гръкляна му. Избърса ножа от отпечатъците си 
и го запокити далеч в гората. Прибра се в лагера и 
отиде в стаята на Надя. Тя беше сама и четеше няка-
къв френски вестник. Ахмед падна на колене пред 
нея, зарови глава в скута и и заплака като дете. Двама-
та говореха помежду си на английски език, като от 
време на време Надя от вълнение превключваше на 
руски. 

- Ахмед какво се е случило, кажи мили мой? Защо 
плачеш? Какво стана? Успокой се най после!- прилас-
кава го тя и обсипва лицето му с целувки. 

- Всички са мъртви! Надя аз се превърнах в убиец! 
Какво направих боже? Как можах да сторя то-
ва!?!Самият аз не знам.... 

- Кого си убил? 
- Илиян...моя приятел от детинство! 
- Как така приятел от детинство! Ти си от Палести-

на, а той е афганец? 
- Нито аз съм от Палестина, нито той е от Афганис-

тан! Всички сме от България! И Ерол и Айше и Фатме. 
Всички са мъртви!!!Само аз останах жив, благодаре-
ние на проклетата съдба! 

- Но какво се случи? Ахмед ти си в шок, да не си 
взел наркотик? Може би имаш халюцинации! Ти не 
си убиец! Ти не си способен на такова нещо!- прегръ-
ща го и отново го целува. 

- И аз така мислех, че не съм способен да убия чо-
век! Не само че го убих....ами първо го наръгах с ножа 
в сърцето, а после му прерязах и гърлото! 

- Ахмед започваш да ме плашиш! 
- Аз самия се плаша от себе си! 
- Кого си наръгал, пак те питам? 
- Илиян! 
- Твоя приятел! 
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- Да! 
- Защо направи това? 
- Защото той преди това уби Ерол, Айше и Фатме, 

които са ми братовчеди! 
- А защо ги уби той? 
- Предполагам, за да не могат да свидетелстват на 

процеса, тук във Франция, срещу шефа на една ма-
фиотска групировка от България. 

- А тебе защо не уби? 
- Каза, че не е имал по добър приятел от мен през 

живота си! Аз обаче го убих, Надя! 
- Откъде си сигурен, че той нямаше да те убие пос-

ле?!? 
- Така сигурен съм! Даде ми и тези пари- хвърля ги 

на масата- Това още повече ме извади от равновесие! 
Направо побеснях, отне живота на най близките ми 
хора! А после ми подарява моят живот и тези пари! 
Това не е честно.....Той ги уби и аз трябваше да отмъс-
тя за тях! Освен това искаше незабавно да напусна 
лагера и да замина някъде далече. Не можех да понеса 
мисълта, че никога няма да те видя повече! И за това 
също го убих, той не ми остави избор. Постави ми 
ултиматум, който аз не можех да приема! 

- Постъпил си правилно! Къде е ножа? 
- Избърсах ножа от отпечатъците и го изхвърлих...в 

гората. Там са и труповете! 
- Май ще излезеш печен и оправен в този свят, а? 

Единственото възможно, което си могъл да направиш 
в тази ситуация, ти си го сторил! Разбирам, че съвест-
та те бори за Илиян, но най добрия ти приятел нико-
га не би убил родата ти! А той го е сторил! Илиян не е 
нищо повече от наемен убиец, отървал си света от 
едно зло, като си го убил! Без да съм алчна ще кажа, че 
пак добре си направил като си прибрал парите, които 
ти е дал! Ти си моят мъж! Още в началото, като те ви-
дях, го почувствах със сърцето си! Е и аз не съм идеал-
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на, работила съм проститутка! Но важното е, че съм 
решила да сложа край на това съществуване. И те  
намерих! Заедно ще можем да излезем по лесно от 
този ад, нали Ахмед? 

- С цялото си сърце го желая! Само че има един 
проблем, не искам да оставя Ерол, Фатме и Айше не-
погребани в гората! Аз съм християнин! И още нещо, 
което не знаеш......Аз съм циганин! 

- Досещах се за това....кръвта ти е доста гореща! Ис-
кам да кажа, че си с горещ темперамент. А за това не 
се притеснявай. Виж как ще направим, аз утре ще из-
ляза на разходка из гората сама и ще намеря уж слу-
чайно, телата на роднините ти. Ще съобщя това на 
охраната на лагера и те ще ги приберат на първо вре-
ме тук, а после би трябвало да ги пратят в България. 

- Да, но така онези главорези в България, като не 
получат и моя труп с другите, ще разберат, че съм 
останал жив! И със сигурност ще пратят нов килър 
тук, за да ме довърши. 

- Прав си, но нас вече няма да ни има тук! И аз съм 
скътала малко пари за черни дни. Ти имаш десет хи-
ляди евро. Е аз разполагам с два пъти по десет хиляди 
евро! Имам един познат, който прави щатски паспор-
ти. Ама не фалшиви, ами истински! Не знам откъде се 
е сдобил с тая техника, оригинална хартия с всичките 
и защити, печати, но досега няма хванат негов пас-
порт! Цената е десет хиляди долара за парче! Но за 
мен ще направи отстъпка, сигурна съм! Правиме си 
тези паспорти и заминаваме за Щатите. Какво ще ка-
жеш за този план, а ? 

- Съгласен съм! Само ако заминаването за Америка 
ще е с бонус меден месец към него! 

 - За теб и в ада бих влязла! 
Устните им се сливат в най сладката целувка на 

света.                                           
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София, Централни гробища. 

Погребението на майор Петров е събрало най-
близките му хора – неговата съпруга, дъщеря му, пол-
ковник Маджарски и още няколко колеги от полици-
ята. 

В храма „Успение Богородично,” подир началния 
възглас „Благословен Бог наш”, свещеникът започна 
опелото с 90 псалом. 

В този момент вратата на храма изскърца и вътре се 
промъкна крадешком Кукловода, придружен от Кро-
маньонеца и Гестапото. Полковник Маджарски бе 
потънал в мрачно униние и покруса, припомняйки си 
последните мигове от живота на покойния си прия-
тел, които съпреживяха заедно в Кипър. 

Полковникът не можеше да забрави и прости на 
главния виновник – Кукловода, за смъртта на най 
верния му приятел. Отчупването на скалата и падане-
то на майор Петров в пропастта отново изникнаха в 
съзнанието му с погубваща сила. Маджарски винеше 
основно себе си за това, че се съгласи на предложени-
ето на Кукловода. Ала станалото бе непоправимо, 
Петров си отиде от този свят твърде млад. Докосване 
по рамото го извади от унеса му. Полковника вдигна 
глава и съзря на задната скамейка призрачната физи-
ономия на Кукловода.  

- Ти какво търсиш тук?!?Как смееш да идваш?- по-
червеня целия Маджарски. 

- Бих искал да изкажа съболезнованията си за теж-
ката загуба, която преживявате.... 

- Марш оттук, лешояд долен....нямаш право да си 
тук!!!- едва прошепна той. 

- Има малък проблем с парите за кръвнината на 
покойника.... 
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- Сега не е момента за това....напусни храма! 
- След като си взема последно сбогом с моя приятел 

майор Петров!  
- Ще се разкайваш за всичко което стори и с кърва-

ви сълзи ще плачеш! 
- Дошъл съм да почета покойника и да кажа, че 

кръвнината ще бъде платена след месец....имам фи-
нансови затруднения. Оттам и закъснението на пла-
щането. 

- Имай малко уважение към храма и траурната це-
ремония! Върви си, махни се от тук! 

- И това ще стане....Търпението е основна христи-
янска добродетел, полковник! 

Свещеника извършвайки погребалните песнопе-
ния, хвърляше плахо по едно око на тихия, но разго-
рещен спор между опечалените. Тримата новодошли 
всяваха в бедната му душа силен смут и страхопочи-
тание. Поради това той пропусна 118 псалом и пре-
мина направо на 50 псалом.  

- Полковник вие вярвате ли в Бог?- продължи да 
издевателства Кукловода. 

- Мислиш ли, че това ще ти се размине мръснико! 
Все пак всичко си има граници... 

- Много беззакония ли сте вършил в съзнателния си 
живот Маджарски? Молите ли се на Господ да ви 
очисти от греховете! Аз съм атеист, баща ми беше та-
къв! Но вие Маджарски сте нещо по специално....Баща 
ти е архимандрит и всички сте богопомазани, каквито 
и грехове да вършите всичко ви е простено! Нали та-
ка, а полковник Маджарски?!? 

- Предизвикваш ме, за да си изпусна нервите точно 
тук в храма! Какво целиш? Знаеш, че след погребени-
ето ще те намеря и тогава няма да има милост за теб. 

- Не искам в този тъжен момент да се караме, а да се 
прегърнем и да продължим заедно общото дело, как-
то се бяхме договорили. 
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- Доверието между нас вече е окончателно разру-
шено! Договорките ни умряха, както и моя приятел! 
А ти ще си понесеш последствията. 

Маджарски не издържа на провокациите и яростно 
повишава тон. Колегите му и опечалената вдовица, 
седнали на първата скамейка в близост до ковчега чу-
ват последната реплика. Един от полицаите идва до 
полковника. 

- С нещо да помогнем г-н полковник? 
- Не, няма нужда Бориле! Човека е объркал погре-

бението, следващото е неговото! 
- Добре шефе. 
Полицаят се връща на мястото си, на първия ред до 

хлипащата вдовицата. Свещеника съвсем се сащисва и 
претупва „Мертвений канон” , минавайки директно 
на разрешителната молитва и пеенето на трогателни-
те стихири. 

- Приидите, последнее целование дадим, братие, 
умершему.... 

Всички присъстващи, предвождани от вдовицата се 
нареждат пред ковчега на покойника, за да се простят 
за последно с него. Сред тях е и Кукловода, изобразил 
печална гримаса на лицето си. 

Вдовицата се хвърля върху ковчега, като се разри-
дава безутешно, прегръщайки покойния си съпруг. 

- Ох, да бях умряла аз! Защо Боже, защо на мене тая 
съдба?!?Какво стана в тоя Кипър....какво стана Красьо! 
Защо мене зачерни Господи!!! Защо мене Боже?!? 
Вземи ме със себе си мили мой! Искам да съм с тебе.... 

Обсипва лицето на покойния със целувки. Едвам я 
откъсват от ковчега. Ред е на неговите колеги, всеки от 
тях се прощава, казвайки добри думи. 

Кукловода прави това, оставайки напълно безмъл-
вен пред лицето на смъртта. Идва ред на полковника, 
той се приближава тържествено към ковчега и целува 
приятеля си по челото, в очите му избива влага за мо-
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мент. Но той се овладява и запазва присъствие на ду-
ха. 

Свещенослужителят казва кратка заупокойна мо-
литва, прави отпуст и запява „Вечная памят”. Пол-
ковника го прекъсва, защото отвътре му идва да изп-
рати своя скъп приятел с последна прочувствена реч. 
Свещеника спира песнопението и дава думата на раз-
чувствания мъж. Кукловода прави знак на Гестапото и 
Кроманьонеца да се измъкват от залата. Маджарски се 
изправя пред ковчега с огромна мъка в очите и нате-
жали рамене, силно прегърбен, видимо състарен за 
този половин час, поне с петнадесет години. 

- Скъпа опечалена Ани, скъпи приятели и колеги! 
Аз съм виновен за... 

В този миг се чу злокобния глас на Кукловода от 
съседната зала. 

- Сега Кроманьонец! 
Кроманьонеца натисна бутона на взривното уст-

ройство скрито в джоба на шлифера му мигновено. 
Ковчега с тялото на майор Петров избухна с гръм и 
трясък. Разлетяха се парчета от дъски, а взривната 
вълна хвърли полковник Маджарски на пет метра 
разстояние от мястото, където бе положен ковчега. 
Всичко наоколо се обагри в кървавочервено. 

 

Кабинетът на премиера Царски.  

Предния ден е сключена сделката по приватизаци-
ята на „Булгартабак” с „Императора”, премиера е 
получил потвърждение от швейцарската банка, че по 
сметката му са преведени 80 млн. евро. В кабинета се 
лее шампанско. Царски, Велчо, Мрънков и Еленски са 
в прекрасно настроение. 
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- Момчета добре свършена работа- доволства пре-
миера- парите са преведени по сметката ми. Вие също 
ще получите своите дялове! 

- Г-н премиер да не забравите и посредника от 
Лондон, без който нямаше да има сделка- вмята Велчо 
деликатно. 

- Няма да го забравя....комисионите ви ще бъдат 
разпределени според свършената работа! Осемдесет 
милиона евро ще ги разделим на четири равни части, 
като Еленски и посредника ще получат по десет ми-
лиона. А аз, Мрънков и ти Велчо ще вземем по дваде-
сет милиона, всекиму според заслугите. 

Ясен ли съм Еленски? 
- Да г-н премиер. 
- Ами аз ще тръгвам тогава- става Велчо. 
- Еленски свободен си- нарежда премиера. 
Велчо и Еленски излизат от кабинета, всеки по сво-

ите си задачи. 
- Кажи сега Мрънков, гениалната си идея. 
- Ами всъщност тя е съвсем проста! Става въпрос за 

Сребърния Фонд, в който са парите за пенсиите! Да 
ги завъртим тия пари малко, че на сегашната лихва 
имат много ниска доходност. Имам предвид по рис-
кови инвестиции и съответно висока доходност. Така 
ще можем да увеличим и пенсиите след години в по 
голяма степен, а и ние с вас да спечелим някой лев за 
старини. 

- И какви са тия по рискови инвестиции Мрънков? 
- Ами да речем търговия с валута, кръстосани кур-

сове през интернет....Система за валутна търговия на-
речена ФОРЕКС! 

- Нищо не ми говори това. Проучил ли си добре 
нещата, защото Европейската комисия ни диша във 
врата и не искам пак да чувам за корупция и т.н. 
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- Това е редовна практика в развитите страни в ЕС, 
да повишават доходността на пенсионните си фондо-
ве по този начин. 

- И колко процента от парите в Сребърния Фонд 
искаш да използваш за такива рискови инвестиции? 

- Ами на сто процента! 
- Много си уверен в тая работа! Толкова ли си до-

бър в търговията с валути? 
- Нали знаете, че с това съм се занимавал в Щатите! 
- Да де и сега си финансов министър в България! 
- Няма проблеми, материята ми е позната. 
- Не знам дали това е достатъчно Мрънков, за да се 

хвърляш на сто процента от парите на фонда. Аз каз-
вам първо да оповестим това в медиите и да започнеш 
с 70 процента от парите на Сребърния Фонд. Пък 
после ще видим! 

- Тя процедурата и без това изисква да се даде глас-
ност в медиите за този проект. Гласност ние ще дадем, 
но играта с цифрите след като спечелим от ФОРЕКС е 
моя работа! Знаеш, че ги умея тия магии! Имаме пе-
чалба 100 процента, а отчитаме едва 50. И така се по-
лучава 50 за народа и 50 за нас! 

- И вълкът сит и агнето цяло, а Мрънков? Като си 
толкова добър в тоя ФОРЕКС, що не си стоя в Амери-
ка, пък да беше станал милионер там?!? 

- В този вид инвестиции трябва да се играе на едро. 
В Америка никога не съм имал възможността да опе-
рирам с милиони. А сега даже става въпрос за мили-
арди, така че печалбата ще бъде огромна! 

- Народа е казал „ Лакомо дупе, кръв сере....”! Да не 
стане и нашата работа такава, а Мрънков? 

- Няма такова нещо г-н премиер! Няма да се изла-
гаме сега. 

- Добре оповестете намерението си в медиите, да 
видим каква ще бъде реакцията. 
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- Благодаря за доверието г-н Царски- напуска ка-
бинета с поклон. 

Премиера се обажда от стационарния телефон на 
директора на агенция „Митници”. 

- Ало Луков....ела в кабинета ми до един час, че 
въпроса не търпи отлагане! 

След половин час директора на агенция „Митни-
ци” вече е в кабинета на премиера. 

- Тази сутрин излезе поредния доклад на Евро-
пейската комисия за България. Разсипаха ни от кри-
тики тия бюргери! Корупцията в страната расте с все-
ки изминал ден. Реформата в правосъдната система 
буксувала! И народа ги слуша тия неща по новините, 
а изборите наближават! Наскоро хванаха и подкупни 
митничари в ГКПП „Капитан Андреево”. Това вече е 
към твойта агенция! ЦРУ напоследък откриха офис 
на ДЕА – американската агенция за наркотици, в Бъл-
гария. Подариха ви нова техника за разкриване на 
наркотици! Дайте малко да оправим имиджа си пред 
европейците, като заловите някоя пратка с наркоти-
ци, че нещата отиват съвсем на зле откъм политическа 
гледна точка. Разбирам, че от митниците пълниме 
партийния и личния си бюджет, но като не сме на 
власт ще загубиме тая златна мина. За това ще трябва 
да прежалим няколко милиона от нелегалния внос на 
наркотици и да хванете някаква по крупна пратка, за 
да хвърлим пясък в очите на ония там в Брюксел. На-
мери някой от тия, които транзитират през България 
за западна Европа, за да оправдаем реномето си на 
най пазената граница на Европейския съюз. Няма как, 
някой от по едрите доставчици на наркотици за Ев-
ропа ще трябва да изгори! Иначе ние може да изго-
рим на изборите! 

- Разбирам, има един, който напоследък не е точен 
в плащанията си! Пропускаме пратките му кокаин, а 
той все бави плащането! Последните два транзита за 
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Холандия не ги е платил! Имало световна криза и бил 
затруднен. 

- От къде е тая пинтия? 
- Колумбиец, който живее в Аржентина. Тия дни 

очакваме по море на кораб да пристигне селскосто-
панска техника, вероятно комбайн, в който ще бъде 
укрит около 70 кг кокаин. 

- Това е нашия човек! Искам да направите една 
ювелирна акция и да разкриете тази пратка! Аз пък 
ще доведа директора на софийския офис на ДЕА. Ху-
баво е и американците да бъдат почетени, тяхната 
подкрепа е безценна. Виж организирай залавянето, 
съвместно с ГДБОП. Медиите да бъдат информирани 
по най бързия начин, след като залавянето стане 
факт. А после се появяваме аз и ти с директора на 
ДЕА! 

- Разбрано г-н Царски! И преди сме работили доб-
ре в екип и сега ще бъде така. 

- Действай Луков.  
 

 

Кратуница.  

Ангел работеше петнадесети ден дървосекач при 
циганите, като досега изработваше вересиите, които 
беше получавал от магазина в селото. Днес за първи 
път трябваше да получи надника си от десет лева, ве-
че бе напълно изнемощял от тежката работа и си 
представяше как с парите ще купи месо и ще нахрани 
семейството си. Събра малкото му останали сили и 
заблъска с брадвата по  дървото, то се наклони на една 
страна и падна на земята. Той седна за миг върху него 
да си почине, получи и световъртеж от глад. 

- Ставай! Не си дошъл на почивка тук- развика се 
стария ром- Има още един час работа! И без това днес 
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ще работите само до 14 часа. Патрона има празник, 
тъй че няма да се презорите много! 

 Ангел се надигна с мъка и подхвана отново брад-
вата. Успя да изкара още един час, като го крепеше 
единствено мисълта за Анито и малкото им дете. Как-
то всеки друг ден, след като свършиха работата, цига-
ните се наредиха пред тартора на групата да си полу-
чат заработеното. Този път в редицата застана и един-
ствения българин в групата. Надника на ромите бе 
петнадесет лева на ден и Ангел знаеше това, но нико-
га не поиска толкова пари. Боеше се, че ще го изгонят, 
а това означаваше със сигурност за дълго време да 
обрече семейството си на глад. Неговия ред беше до-
шъл и едва стоейки на крака, той пристъпи плахо 
пред мургавия, който раздаваше парите. 

- Ти пък какво чакаш! Днес ти беше последния ден 
за вересиите, ама имаш да изплащаш и лихви! Забра-
ви ли тая работа?!?Прибирай се по живо, по здраво у 
дома си! 

- Бай Хасане имам семейство да храня. Дай ми де-
сет лева сега, пък ще продължа да изплащам и лихви-
те после- примоли се Ангел. 

- Не може така! Вий за туй, българите сте я докара-
ли до туй дередже тая държава! Ред трябва да има, 
ред! Без ред и дисциплина нищо не става...Ангеле. 

- Бай Хасане нямаме трети ден какво да ядем вкъ-
щи! 

- Глада изчиства организма! Не слушаш ли доктор 
Емилова... 

На българина съвсем му причерня пред очите и 
грабна брадвата, виждайки че с молба няма да получи 
нищо повече от укори и подигравки. 

- А бе ти ще ми платиш или да се разправяме по 
друг начин с тебе, а? 

Циганите настръхнаха и вкупом тръгнаха към Ан-
гел, също с брадви в ръцете. Чу се гърмеж от изстрел 
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на пушка и всички застинаха по местата си. Зад едно 
дърво, като че ли от нищото, се появи едър мъж обле-
чен в зелена ловджийска куртка. Приближи се бавно 
и с дебел глас запита. 

- Колко лихви ти дължи човека, старче? 
- Петдесет лева. 
- Ето ти шейсет лева- бръкна странника в джоба на 

куртката си и подаде парите на рома- А ти Ангеле ела 
с мен. 

Двамата тръгнаха заедно, а циганите стояха като 
препарирани и не смееха да продумат дори. Чак ко-
гато се изгубиха от погледа, ромите се разшумяха, 
зацъкаха с език и уплашено се насъбраха около бай 
Хасан. 

- Ще я видим тая работа! Още довечера ще говоря с 
Миро- едва промълви стареца. 

Непознатия доведе Ангел до джипа си, паркиран в 
началото на гората. Отвори вратата и покани измър-
шавелия дървосекач вътре. Той се поколеба първона-
чално,  обаче факта, че този човек го спаси от цигани-
те и плати борча му, надделя над недоверието и стра-
ха в него. 

- Разбирам, че си гладен, но имам само един хам-
бургер в колата. Потрай докато стигнем в града, там 
ще се нахраниш както трябва. Ето ти хамбургера. 

- А вие откъде сте? Говорите много добре българс-
ки, но малко завалено....с акцент. 

- Аз съм българин като теб Ангеле! Само че от дос-
та време не живея тук, но това не означава, че съм 
забравил родината и не милея за нея! Напротив, по-
вече от всичко ми е скъпа България. За това съм си  
дошъл сега.... 

- А как така се озовахте в решителния момент там, в 
гората и ме спасихте? 
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- Чиста случайност, макар да казват, че в живота 
случайни неща няма. А ти хапвай бъргъра, хапвай, че 
ще ти трябват сили братко! 

Джипа набра скорост и бързо пристигна в града на 
тепетата. Аспарух поведе машината към хотел Три-
монциум Принцес, остави колата на паркинга за гос-
ти и заведе Ангел в уютния ресторант. Донесоха им 
менюто и прегладнелия дървосекач си поръча комп-
лекта „Вълчи глад”, който включваше свинска пържо-
ла, пилешко шишче и по две големи кебапчета и 
кюфтета. Взеха си и по една шопска салата с голяма 
кайсиева отлежала ракия. Ангел изобщо не погледна 
салатата, чак след като омете и последното парченце 
месо от чинията, удари един як гълток от кайсиевата. 

- Ей като майчино мляко е тая ракия- прехласна се 
позаситилия глада си човек. 

- Гладен ли си още? Да поръчаме ако трябва още 
една порция от „Вълчия глад” . Рече неговия благоде-
тел и запали фина пурета. 

- Доволно! Мога ли да узная името на моя спаси-
тел? Твърде много направихте за мене вече... 

- Аспарух се казвам. Ще запалиш ли една пурета с 
аромат на ванилия? 

- Ами да пробвам, много хубаво миришат! Май не 
са български? 

- Да от безмитния магазин на летището са. 
- С какво мога да услужа на щедрия си благодетел?- 

простичко попита Ангел. 
- Пий ракията и да се преместим на спокойствие в 

лоби бара. Там ще си поговорим надълго и нашироко. 
Ангел удря ракията, замезвайки с шопската салат-

ка. Аспарух плати сметката, като остави сериозен 
бакшиш на сервитьорчето. Двамата отиват в лоби ба-
ра, където си поръчват ирландско кафе. 
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В бара освен тях, имаше само двама тийнейджъри. 
Така, че тук действително можеха да си поговорят на 
спокойствие. 

- Преди малко ме попита с какво можеш да ми ус-
лужиш. Да има с какво да ми услужиш приятелю! Но 
преди всичко ти ще бъдеш полезен на своето отечест-
во, Ангеле! След години хората ще са ти признателни, 
че си служил на справедлива кауза, че си помогнал за 
освобождаването на България от собствените и уп-
равници! Българските управници яхнали и поробили 
собствения си народ! Управници и политици, който 
петнят хилядолетната българска традиция и история! 
Национални предатели, които унищожават собстве-
ния си род и бъднини! 

Очите му заблестяват, хвърляйки мълнии навред. 
Ангел е опиянен от словото на своя събеседник и само 
слуша с широко отворена уста, попивайки жадно вся-
ка една дума. 

- Ти например, доволен ли си от живота в Бълга-
рия? 

- Е как да съм доволен....Няма работа! Ако пък слу-
чайно си намериш работа, работиш за жълти стотин-
ки, а накрая и тях не ти плащат! Ти видя какво се слу-
чи в гората днес. Имам жена, малко дете...от три дни 
нищо не сме яли! Това има ли го някъде другаде в 
Европейския съюз?!? А същевременно премиера и 
министрите говорят, че живота в България ставал все 
по добър! Е аз не живея ли в България, не виждам ли 
какъв е живота ми! Та той на мен да ми обяснява ка-
къв е живота в тая скапана държава!- разгорещява се и 
бедния човечец от народа. 

- Време е народа да направи най накрая нещо за 
себе си! Време е народа да се вдигне. А кой е народа? 
Народът това сме аз, ти и другите изстрадали бълга-
ри, които заслужаваме по добра съдба! Не виждаш ли, 
какво правят гърците?!?Борят се за правата си и за 
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съществуването си! България е в пъти по зле от Гър-
ция, а хората си траят!!! За това ние българите от 
чужбина ще поведем хорото. Ти ще се хванеш ли с нас 
на хорото Ангеле? Никого не караме насила, само ако 
чувстваш тази кауза своя! Е ти решаваш братко, само 
не бави отговора си, че времето отдавна е назряло. 

- Отдавна чаках да ми се случи това, което става тук 
и сега! Бройте ме със вас бай Паро! И аз съм на хоро-
то...стига са ни тъпкали! Доста робство и тиранство.... 

- Само по тихо, разбирам че се вълнуваш, но сега не 
е момента да вдигаме излишен шум! Ще дойде и това 
време Ангеле, близо е! 

- И как ще стане всичко това?!? Имам предвид ор-
ганизацията по въстанието! 

- Както е станало през мрачните години, когато сме 
били под турско робство. Ние няма да откриваме топ-
лата вода! Само ще следваме завета, който ни е оста-
вил Апостола на свободата –  Васил Левски. По него-
вия почин ще организираме тайни революционни 
комитети в цяла България! Докато накрая народа ста-
не и разкъса оковите на робството! СВОБОДА ИЛИ 
СМЪРТ!!! 

- Свобода или смърт!- повтаря омагьосан след него 
Ангел. 

- Въстание без оръжие не се прави! Ще попиташ 
как ще се въоръжим така, че властта нищо да не раз-
бере. Всички четници, ще бъдат регистрирани в Бъл-
гарския Ловно Рибарски Съюз като ловци и ще имат 
законното право на пушки. Веднъж въоръжени и ор-
ганизирани, в определения от ръководството на БРЦК 
момент, ще станем повсеместно и като един ще събо-
рим омразната власт. Всичко си зависи от нас, Ангеле! 
Ако сме единни и предателите, защото ще има и та-
кива сред нашите редици, бъдат усетени и отстране-
ни навреме, въстанието ще успее. След това ще реали-
зираме идеала на Левски за „чиста и свята републи-
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ка”, защото ние които сме се обрекли на това дело 
българите в чужбина, вече сме постигнали всичко ма-
териално там. Но искаме един ден и българите в Бъл-
гария да заживеят добре. За това е цялата работа! 

- А има ли пари за оръжие бай Паро? 
- Пари има достатъчно. Парите са лично наши, 

спечелени с честен дългогодишен труд във водещи 
западни компании. Така, че оръжието ще бъде осигу-
рено, но ни трябват верни и предани на делото хора! 
А намирането на такива люде е наистина трудна за-
дача в България. Ти готов ли си да отдадеш живота си, 
за да видиш свободна България? 

- Ами готов съм- отговаря с леко колебание в гласа. 
- Готов си, ама не напълно, както те усещам. Тук 

идва моята роля да те убедя, че си струва, защото аз 
съм оставил уредения си живот в Англия и съм се хва-
нал с тая работа не за себе си! Дори живота си да загу-
бя ще знам, че не съм живял напразно! Защото може 
ли човек да бъде щастлив, колкото и добре да е мате-
риално, откъснат от корена си, от родът си....от БЪЛ-
ГАРИЯ!!! Е аз не мога! 

- Е аз пък съм от стар хайдушки род, морил баши-
бозука по турско време! 

- Кръвта вода не става! Аз ти казах, че няма случай-
ни неща в тоз живот. Хайде сега да отидем до БЛРС да 
подадеш документи за ловец. Ето ти и парите за так-
сата. 

Подават документите в ловно рибарския съюз и се 
връщат в хотела, като отиват в стаята на Аспарух. 

- Давам ти хиляда евра, за да посрещнеш нуждите 
на семейството си за два месеца. Жена ти не трябва да 
знае за нашата среща, харчи от тези пари разумно и 
малки суми, защото на село тези неща бият на очи. 
Ако циганите те питат нещо, ловджия съм, не ме поз-
наваш. След три седмици, пак ще се видим в Пловдив. 
Този мобилен телефон е за теб, аз ще те търся по него, 
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само ще се уговаряме къде да се видиме! Никакви 
приказки по телефона за въстанието, имена няма да 
споменаваш. През тия три седмици трябва да наме-
риш други, бедни като теб българи, готови да се пос-
ветят на делото. Търси изстрадали хора, при най мал-
кото съмнение за предателство спираш да агитираш 
човека! Нужни са ни не много, а верни хора! Това е 
всичко за сега. Няма да те закарам до Кратуница с 
джипа, от съображения за сигурност. Хвани автобуса 
от автогарата и бъди здрав. След три седмици, чакам 
да доведеш още двама като теб! Айде и умната Анге-
ле! 

- Благодаря за всичко! Бог да те поживи!  
Ангел обмени във валутното бюро петстотин евро, 

отиде до Кауфланд и купи свинско месо, ориз и две 
замразени пилета. Пристигна на автогарата малко 
преди да тръгне автобуса за Кратуница.В селото се 
прибра на свечеряване. Анито го посрещна с плач 
още от вратата. 

- Айде бе Ангеле! Циганите те търсиха! Казаха, че 
твой приятел стрелял по тях с пушка в гората! Нямало 
да оставят тази история така. Взели те на работа при 
тях, а ти водиш някой да ги избие...Първо ти си тръг-
нал с брадвата срещу тях и когато те поискали да се 
защитят, се появил изневиделица от гората въоръже-
ния мъж! 

- А казаха ли, че пак не ми платиха надника, защо-
то съм имал лихви да изплащам по вересиите, които 
сме вземали досега от магазина? Това казаха ли ти, а? 
А казаха ли ти колко се молих на Хасан да ми даде 
десет лева, че не сме слагали троха в устатата трети 
ден? Не ти казаха, нали! А знаеш ли, че когато съм 
вземал тия вересии от магазина, не сме имали уговор-
ка да му плащам лихви по тях! 

А знаеш ли, че мангалите получават надник от 
петнадесет лева на ден? А знаеш ли какво ми отгово-
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ри Хасан, когато го помолих да ми даде десет лева 
днес, като се съгласих въпреки всичко да ги изплатя 
тия лихви по-нататък, а? „Глада пречиства организ-
ма”....Е след това вече хванах брадвата....Ходих до гра-
да и купих храна! Ето къде ходя. Сготви месо с ориз, а 
аз отивам да се разбера с циганите! А... вече не им 
дължим нищо. Непознатия ловджия уреди борча ми, 
лихвите де! 

Минава през тоалетната на двора в къщата и скри-
ва парите там, които му е дал Аспарух. Излиза на 
улицата и се отправя към дома на „цар” Миро, където 
кипи тържеството по случай рождения му ден. Охра-
ната го спира на портата, не го пуска да влезе. Един от 
пазачите отива да каже на рожденика, че Ангел е до-
шъл. Миро излиза с още седем човека от неговата ро-
да, на улицата и започват да се разправят. 

- Значи аз те взех на работа, а ти за благодарност 
ще избиеш родата ми, така ли Ангеле? 

- Не, не е така! Борча ми е платен вече, лихвите съ-
що. Не искам повече да притеснявате семейството ми, 
а пък аз повече няма да пазарувам от магазина ви, ма-
кар и да е единствен в селото! 

- А стреляхте ли с пушка по нас Ангеле?!? 
- Аз не съм стрелял по никой! Ловджията стреля 

във въздуха, за да не стане сакатлък!  
- Значи ние ти дадохме хляб, а ти вдигаш брадва 

срещу нас! Никой не може да заплашва Цар Миро и 
родата му! Сега ще си получиш заслужено-
то......Момчета платете му надника, ама за петнайсет 
дни, колкото е работил при нас! Със лихвите също....  

Циганите започват да налагат яко българина, като 
го свалят на земята и го подкарват с ритници, кой къ-
дето завари. Ангел се свива на кълбо, опитвайки се да 
предпази поне главата си и се развиква за помощ. От 
съседната къща излизат баща и син, но циганите за-
почват и тях да бият, както си искат. 
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В един момент даже охраната на Миро се включва в 
побоя, просто така за забавление. А „царя” още на 
улицата, раздава бонуси на най активните побойни-
ци. Най после идва полицейската кола, която заварва 
в безпомощно състояние тримата българи на земята. 
Но след кратък разговор с Миро, те задържат преби-
тите за „опит за убийство”. От съседните къщи, никой 
не се осмели да излезе и да каже, каква бе истината. 
Макар, че за полицията истината отдавна беше в „да-
ренията”, които редовно правеше „цар” Миро по тех-
ните банкови сметки. 

 
 

Америка, Чикаго.  

Наскоро към екипа на Крум и Ивайло се е присъе-
динил Симеон.  

Той бе атомен физик, работил дълги години за 
секретните лаборатории на ЦРУ.  

Изцяло негово изобретение бе универсалният реп-
ликатор на всичко сътворено от майката природа и 
човешкия разум. Това бе устройство, способно да ко-
пира и пресъздаде от най-обикновен камък или гущер 
в природата, до последния модел на F 22 Raptor аме-
рикански изтребител, в пълно съответствие с атомна-
та структура и технологичните или жизнени функ-
ции на оригинала. Просто това бе една копирна ма-
шина за предмети и същества, работеща на принципа 
на репликацията на ДНК при живите организми. 
Машината сканираше обекта и след минути или до 
час време, в зависимост от сложността и размера, дуб-
ликата биваше готов. 

Тази машина бе безценна, ЦРУ доста често нами-
раше широко приложение на универсалния реплика-
тор. Като се започне от подмяната на неудобни дър-
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жавни глави на вражески страни с техни копия и се 
стигне до копирането на свръхмодерно руско оръжие 
за контрол върху климата. ЦРУ разполагаше с ориги-
нала на машината, но тъй като Симеон бе изобретате-
ля, в него бе дубликата на устройството, който по 
нищо не се различаваше от своя първообраз. С други 
думи на Земята имаше само две устройства на уни-
версалния репликатор. Всъщност имаше лека разлика 
в двете устройства, изобретателят впоследствие бе 
направил някой подобрения по своето. Инсталира му 
приставка умалител, която позволяваше копирането 
на големи обекти в нищожен мащаб и изнасянето им 
през охраната, без тя дори да забележи. Приставката 
за умаляване и възстановяване на първоначалния 
размер на копирания обект отново бе негово изобре-
тение. Симеон бе научен гении,  неизвестен по света, 
той се радваше изключително много на своята непо-
пулярност, която му позволи да остане сред живите. 
Естествено той използваше изобретение си съвсем 
разумно, никога за промишлен или военен шпионаж, 
единствено за производство на американска валута и 
някоя друга кубинска пура и френско вино. Е и кола-
та му Форд Мустанг беше дубликат, произведен от 
репликатора, но пък и такива автомобили в днешно 
време трудно се намираха, в добро състояние. 

Тримата изобретатели са се събрали в апартамента 
на Крум, в Сиърс Тауър, най високия небостъргач в 
Щатите. Ивайло беше изтеглил двадесет банкноти от 
по 100 долара от близката банка и сега трябваше да си 
направят малко пари с репликатора. 

- Само не можах да разбера, защо трябваше да тег-
ля двадесет банкноти от сто долара? Какво пречеше 
да използваме тези сто долара, които имах вече в себе 
си? 

- Като използваме само една банкнота, копията от 
сто долара ще бъдат с един и същ сериен номер, което 
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при една издънка веднага показва, че това са фалши-
ви пари. Всяка една банкнота отпечатана, в Федерал-
ния резерв е със свой уникален сериен номер, дубли-
рането на този номер е невъзможно. При разплаща-
нията ще използваме банкноти от 100 долара с раз-
лични серийни номера, което на практика ги прави 
неразпознаваеми от оригиналните. Сега разбра ли, 
защо са ни нужни двадесет различни банкноти от 100 
долара? 

- Да, но нали все пак у нас ще останат банкноти с 
еднакви серийни номера после? 

- Така е...но за нас е важно при всяко разплащане да 
използваме такива с различни номера! Разбираш, че 
така нещата стават недоказуеми....Няма престъпле-
ние! 

- Ясно! Давай сега да видим магията на тая джаджа- 
намеси се и Крум в разговора. 

Симеон отвори туристическия куфар, средно го-
лям размер, където бе поместен универсалния репли-
катор. Нареди на масата в хола пет банкноти от 100 
долара, на разстояние тридесет сантиметра една от 
друга. Изписа на екрана на устройството с писалката 
10 бройки, въведе това число и натисна червения бу-
тон. От единия край на репликатора се показа карбо-
нова тръба с остър връх от волфрамов карбид. 

- Чакай, чакай- натисна стоп бутона- Забравихме да 
постелим волфрамовото килимче на масата отгоре! 

Махна банкнотите от масата и метна отгоре огнеу-
порното килимче, после пак нареди банкнотите. 

- Че щяхме да останем без холова масичка! 
Освобождава стоп бутона и насочва волфрамовия 

връх към първата банкнота. От върха потече концент-
риран сноп зелена светлина, който започна да скани-
ра атомната структура на банкнотата, процеса трая 
точно пет секунди и завърши. Зеления лазерен лъч се 
прибра обратно във волфрамовото острие, машината 
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издаде пиукащ звук и започна да обработва инфор-
мацията от сканирането. След още пет секунди от 
волфрамовото острие се появи червен лазерен лъч, 
които започна да материализира атомната структура 
на току що сканираната банкнота от сто долара. Пър-
во изгради хартията, направи грапавостта, където 
щеше да бъде рамото на Франклин, после оформи 
водния знак с неговия лик. Нанесе с редуване на раз-
личните бои основния фон, последва златистата сто-
тица на гърба на банкнотата вдясно и най накрая 3D 
синята ивица – най новата защита на Федералния 
резерв. Целият този сложен процес по пълното мате-
риализиране на банкнотата трая точно 25 секунди. 
Машината започна да прави следващата бройка от 
същата серия и така до десет, колкото беше задал Си-
меон. Само че Крум и Ивайло нямаха търпение и вед-
нага взеха първата готова банкнота от 100 долара. Взе-
ха и оригиналната и засравняваха и двете, в най дреб-
ните детайли по тях. Крум даже извади от бюрото си 
мощна лупа и започна да гледа през нея, търсейки 
различия. За да не се мъчат повече Симеон извади от 
джоба на якето си, електронен детектор за фалшиви 
банкноти. Първо постави оригиналната банкнота и 
уреда отчете, че не е фалшива. После сложи тази, коя-
то бе направена от репликатора и детектора пак отче-
те същото. Детектора намираше и двете банкноти за 
истински и това бе вярно. Атомната структура на 
оригиналната банкнота бе възпроизведена от репли-
катора до съвършенство. За това детектора не можеше 
да открие фалшива банкнота. Такава просто нямаше, 
имаше две банкноти-близнаци от 100 долара. Единст-
вения проблем бе, че двете банкноти имаха иденти-
чен сериен номер, но това можеше да бъде забелязано 
само от много наблюдателен човек, знаещ какво да 
търси. За детектора за фалшиви банкноти и двете бя-
ха напълно редовни. 
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- А стига бе! Такова нещо не бях виждал! И това ус-
тройство ти си го измислил?!?- възкликна Крум. 

- Още нищо не си видял! Това е просто една банк-
нота, ако знаеш какво чудо беше като копираше кола-
та ми! 

- Кое бе?!? Форда ли... Мустанга!?! Не го вярвам!- 
изцепи се Ивайло. 

- Не го вярваш, ама не питай какво се случи със 
собственика на оригиналния Мустанг!!! Още е в пси-
хиатрията и като му отида на свиждане не спира да 
ми целува нозете и да ме нарича Боже! 

- И това устройство ти си го изобретил, така ли?- 
продължава да не иска да повярва Крум. 

- Не бе, ходихме на едни разкопки до Атлантида, 
там открихме тая технология и аз я откраднах от 
ЦРУ!- хили се Симеон. 

- Е това съм по склонен да го повярвам!- сериозно 
казва Ивайло. 

- Ей ама вие сте били българи наистина, бе! Не ви 
се вярва, че и някой друг може да е умен колкото вас! 
Искам да видя, как ще накарате един косъм на 140 
години, пък бил той и на Апостола на свободата В. 
Левски, да започне да се дели! Нали така ще сътвори-
те неговия клонинг?!? 

- А бе, това и ние не сме сигурни дали ще се случи! 
Ама ти вече си направил това чудо репликато-
ра...Води ни напред към светлината, Учителю! 

Крум се прекланя пред Симеон, същото прави и 
Ивайло след кратко колебание. 

- Айде, айде ставайте....стига клоунада!- ядосва се 
не на шега геният в групата. 

Първите пет партиди от банкнотите са готови и 
Симеон зарежда следващата петица от стотарките на 
масата. 

- Така, сега ще направим по 10 бройки и от остана-
лите 15 банкноти и сме готови. Къде е къщата, която 
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ще наемем за експеримента със възкресяването на 
Апостола? 

- Това е до площад „Логан” на ул. „Уест Райтууд” 
3615. Много тихо и удобно местенце, наема е 1800 до-
лара на месец, осигурителния депозит е същата сума. 

- Договорили сте се вече с брокера, така ли? 
- Да остава само да платим 3600 долара и да под-

пишем контракта- уточнява Крум. 
- А бе нещо за хапване няма ли тук, че огладнях 

при вида на толкова пари на куп – стомаха на Ивайло 
издава режещ звук. 

Репликаторът е приключил и последната партида 
банкноти и Симеон взема по една банкнота от дваде-
сетте купчинки. 

- Вземи си пица от хладилника.... 
- Момчета имаме две хиляди долара, в чисто нови 

двадесет стодоларови банкноти, но ще трябва да до-
бавите 1600 от вас, за да ги направим колкото са наема 
и депозита за къщата. Както казах вече, не трябва да 
има банкноти с повтарящи се серийни номера при 
едно разплащане! За това остатъка до 3600 е от вас, 
нали? 

- Бе всичко е ясно, ама не ми се яде вчерашна пица, 
Круме!- недоволства Ивайло. 

- Добре бе пич, ще ядем навън!  
 
 

Вилата на Кукловода.  

Кроманьонецът и Гестапото са привикани от своя 
шеф. 

- Ей няма убиване този Маджарски! Скалата про-
рязахме в Кипър, не се счупи при него, ами при стъп-
ването на Петров! Горе го чакаше наш човек и с него 
се справи! 
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Загубихме много ценен и верен помощник в Кипър 
със смъртта на Ахилеос. Сега пак е оцелял, след взри-
ва на погребението на м-р Петров. Ювелирна работа 
свършихте момчета, с поставянето на бомбата в ков-
чега на най близкия му приятел....Но отново е останал 
жив, доколкото разбрах ампутирали са му ръката, ед-
ното му око е извадено! Въпреки тези поражения той 
е жив! Не вярвам в бог, но започвам да си мисля, че 
този, Господ го пази. Какъв е този късмет, какво е това 
чудо! Вярно бил е с бронежилетка, но взрива бе тол-
кова мощен, че отнесе всички присъстващи на погре-
бението на оня свят. Но Маджарски не, той е 
жив....Сега е в „Пирогов”, в клиниката по интензивно 
лечение. Момчета сега е момента да приключим вед-
нъж и завинаги с този противник, защото оставим ли 
го жив, след възстановяването си Маджарски ще озве-
рее напълно и е ясно какви ще са последствията за 
нас! Този човек няма какво повече да губи! Загуби най 
добрия си приятел, загуби ръката и окото си. Остане 
ли жив отново, той ще потърси мъст на всяка цена! 
Отивате в болницата и убивате Маджарски! И няма да 
си тръгвате, докато не се уверите, сърцето му е спряло 
да бие завинаги! Оставям на вас да изберете как точно 
ще го направите, но утре искам да науча, че полков-
ник Маджарски вече не е сред живите! 

Асансьора спира на нивото на хола, където се на-
мират Кукловода, Гестапото и Кроманьонеца и вътре 
тържествено се появи професор Наумов. 

- Готово, край със СПИНа! Победих вируса, вакси-
ната е готова! Ще живеете шефе...Това бяха последни-
те изпитания за изчистването на вредните странични 
ефекти от лекарството. Толкова безсънни нощи, тол-
кова неуспешни опити, но най накрая успях момчета! 
Това е, българин откри лекарство за най опасния по-
лово предаван вирус! Ще спечелиме милиарди шефе! 
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- Кроманьонец слез в избата и донеси от най хуба-
вото френско шампанско! Ще празнуваме, повода е 
невероятен! Наистина не съм вярвал, че ще се спра-
виш професоре....Най великите умове на света са се 
впрегнали в решаването на тази задача, но не успяват 
да намерят отговора! Но ти, ти наистина си велик! 
След колко време ще бъда излекуван напълно? 

- При вашия напреднал стадий на заболяването ще 
са нужни дванадесет месеца, но още на четвъртия ще 
започнете да чувствате сериозно подобрение. Можем 
да започнем да прилагаме първите дози още днес по 
схемата, която ще ви направя. 

- Професоре, ако наистина ме излекувате от това 
коварно заболяване ще ви позлатя в буквалния смисъл 
на думата! 

- Да и освен това, името ми ще бъде изписано във 
всички учебници по медицина и вирусология със 
„златни” букви!- още повече се въодушевява профе-
сор Наумов. 

Кроманьонеца носи шампанското от избата и тър-
жествено го подава на Кукловода. Той го отваря и 
вдига тост пред най близките си хора, разливайки от 
питието и по техните чаши. 

- Професоре благодаря за всеотдайния труд, който 
положи за да откриеш лек за една от най тежките бо-
лести на нашето съвремие. Наистина ти доказа за по-
реден път, по най блестящия начин находчивостта на 
българина. За съжаление живота и участта на българ-
ския народ в момента, а и от доста години насам са 
незавидни. Но с това уникално откритие – ваксината 
срещу СПИН, аз вярвам че ще можем за бъдеще да 
подобрим качеството на живот на българите. След 
като лекарството започне масово производство, моята 
воля е 50 процента от приходите от продажбите му, да 
се заделят в специално създаден фонд, подкрепящ 
оцеляването на най бедните българи! Освен това, ле-



 
 

179 
 

чението за всички българи болни от СПИН ще бъде 
напълно безплатно. Наздраве приятели!!! Наздраве за 
живота и смъртта!  Намига съучастнически на Геста-
пото. 

 

„Пирогов”, клиниката по интензивно 
лечение.  

Негово Преосвещенство Маджарски разговаря с 
лекуващия лекар на сина му. 

- Докторе какви са шансовете на сина ми, след този 
тежък инцидент? 

- Отче, полковник Маджарски ще живее....най важ-
ното сега е, че прескочи трапа след толкова много по-
ражения и голямата кръвозагуба! Наложи се да ампу-
тираме лявата му ръка до рамото и да отстраним ля-
вото око. Но синът ви е боец и аз мисля, че ще се възс-
танови до няколко месеца. 

- Мога ли да го видя сега? 
- Разбира се, но не трябва да го подлагате на из-

лишни вълнения! 
Двамата излизат от кабинета и доктора отвежда 

епископ Маджарски до стаята на сина му. Отеца 
прекрачи прага със свито сърце, но с нищо не показа 
това. В болничното легло полковника изглеждаше 
напълно безпомощен, с липсващата му лява ръка и 
бяла превръзка на окото. Имаше и поставена система 
за кръвопреливане, видимо отслабнал, прежълтял и с 
изпито лице. Отеца плахо се приближи към леглото и 
сведе глава към сина си. 

- Как си синко?!? Какво се случи там в църквата, 
мойто момче? 

Полковника направи опит да се усмихне, но лявата 
половина на лицето му не помръдна. Получи се ня-
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какво трагично изражение на мъченик. Тежка сълза се 
отрони от окото на пострадалия. 

- Да спрем вече с тая дрога, а сине?!? Животът ти, 
ми е по скъп от всички пари на света, да знаеш това?- 
бащински го прегръща и влага напира в очите му. 

Болния направи знак с ръка , че иска писалка и 
хартия. А баща му извади писалката от чантичката, 
която винаги носеше със себе си и откъсна парче хар-
тия от болничния лист, закачен на леглото на сина 
му. Взе таблата останала от сутрешната закуска върху 
шкафчето и я подложи на коленете му, за да може да 
пише, както е легнал. Синът взе писалката и с разкри-
вени букви написа. 

„Кукловода е виновен за всичко! Той уби Петров в 
Кипър и направи взрива в църквата! Но като се възс-
тановя ще си плати....А днес трябва да отидеш на ле-
тище София, чакаме пратка от Бразилия, куриер този 
път е Щангиста! Днес в 15.30 трябва да си там и да го 
посрещнеш!” 

Епископа прочете бележката и поиска нещо да ка-
же, но полковника сложи пръст върху устните си, да-
вайки му знак да запази мълчание. Взе отново бележ-
ката и добави. 

„Прати по Денев малката „Берета”, нямам доверие 
на това полицайче, което са сложили пред вратата да 
ме пази! Хората на Кукловода ще дойдат за мен и тук, 
в болницата. Пистолета ми трябва по най бързия на-
чин!!!” 

Негово Преосвещенство прочита написаното и 
кимва с глава, в знак на съгласие, че всичко ще бъде 
изпълнено най точно. 

- Добре синко....оздравявай по скоро! 
На излизане от стаята вижда цивилния полицай, 

който е поставен да охранява сина му и не спестява 
забележката. 
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- Когато влязох при полковника, вас ви нямаше 
пред вратата!!!Така ли ще опазите сина ми?!? 

- Отче и аз съм човек и имам физически нужди. Бях 
до тоалетната! 

- А къде е колегата ви тогава? 
- Сам дежуря. Колегата идва да ме смени в 20.00 ча-

са. И на нас не ни достигат хора и средства, в тая кри-
за! 

- Имаш ли нужда от кафе, храна или нещо друго? 
Да отида докато съм тук, да го купя и донеса, че да си 
на поста неотлъчно! 

- Благодаря отче, няма нужда....Синът ви ще бъде 
опазен, не се притеснявайте! 

- Бог да ни пази всички в тия размирни времена!- 
завършва Маджарски разговора с благословия. 

Напуска болницата и отива с колата си до църква-
та, където държи малкия пистолет „Берета”. Докато 
шофира се обажда от мобилния на Денев и се угова-
рят къде да се видят. След като свършва това и преда-
ва пистолета на Денев със заръката от полковника, 
отива в дома за сираци да види Боряна. 

- Здравей Борянче, какво правиш мойто момиче?- 
целува по челото дъшеря си. 

- Ами нищо г-н Маджарски, а вие как сте? 
- Колко пъти съм ти казвал, че за тебе аз не съм гос-

подин! И стига с това вие! За теб съм отче! Можеш и 
аз самия настоявам да ме наричаш така... 

- Добре отче. 
- Имаш ли нужда от нещо? Как е новия велосипед, 

който ти подарих? Караш ли?  
- Да отче, карам го....не се е счупил още! Ако мо-

жеше да направите така, че да разбера кои са моите 
родители и да ги намеря! От това имам нужда... 

- И това ще стане миличка! А сега искаш ли да 
направиш едно добро дело? 

- Да отче! 
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- Ще дойдеш след един час и половина, с велосипе-
да в църквата и ще занесеш една раница храна на 
един много беден човек, че аз сам много зает. Ще го 
направиш ли за мене? 

- Добре отче. 
- Айде, аз тръгвам и те чакам в църквата след час и 

половина! 
Епископ Маджарски подкара черния си мерцедес 

към летище София, тъй като наближаваше 15.10 часа. 
А в 15.30 пристигаше Щангиста с пратката от Рио де 
Жанейро. 

По принцип с тия неща се занимаваше м-р Петров 
приживе, а след това полковник Маджарски пое и из-
пълнителските функции на покойника. Но сега и той 
береше душа в болницата, налагаше се Епископа 
лично да посрещне човека от Рио и да предаде кокаи-
на на главния дилър. Главния дилър пък от своя стра-
на, трябваше да го пусне в обращение по уличната 
мрежа, чрез по дребните търговци, най често нарко-
манчета.Като най накрая, всички се отчитаха по стро-
га йерархия, отдолу-нагоре до самия връх на пирами-
дата –  на п-к Маджарски. Кокаина вече беше платен 
по банков път на доставчика от Бразилия. Куриера 
или мулето бе получил половината от парите си за 
услугата предварително, още при заминаването си за 
Рио, другата половина трябваше да получи сега от 
Маджарски. 

Тъй като фамилията Маджарски не използваше 
нигерийски посредници, на нито един от етапите, от 
купуването до транспортирането на коката в Бълга-
рия, възнаграждението на куриера бе 5000 евро. Ку-
риерите които ползваха, лично биваха наемани от п-к 
Маджарски и той избираше само българи с висок ко-
ефициент на интелигентност, винаги криминално 
проявени. По този начин можеше изкъсо да следи 
процеса на доставката и при евентуален гаф или 



 
 

183 
 

кражба на дрогата от мулето да отреагира адекватно. 
От известно време работеше с бивш български щан-
гист, който даже в един момент от спортната си кари-
ера, бе ставал и олимпийски шампион. По настоящем 
този щангист работеше общински съветник, в една от 
столичните общини, от квотата на управляващата 
партия. 

Същия този някогашен щангист и настоящ общин-
ски съветник, трябваше да пренесе коката от Брази-
лия до България в ръчния си багаж и да получи оста-
тъка от възнаграждението си, 2500 евро някъде около 
летище София. Проблема бе, че той познаваше само 
п-к Маджарски и никога не бе виждал своя настоящ 
посрещач – епископа. Всъщност и двамата не бяха се 
виждали един друг, в цялата тая секретност при вида 
на смазания си син, Отеца пропусна да попита как ще 
разпознае куриера на летището. Мина през банката и 
изтегли 2500 евро, за да доплати възнаграждението на 
мулето, но чак сега в 15.25 се сети, че не знае как изг-
лежда този когото трябва да посрещне. Звънна на мо-
билния на сина си, за да разбере тази важна подроб-
ност. В този момент санитарката сменяше подлогата 
на полковника, а звънящия телефон бе на стола, 
включен към зарядното. Полковникът се ядоса и на-
реди на санитарката да остави всичко и да му подаде 
мобилния телефон. Тя тръгна да си мие ръцете, а той 
се разкрещя и едва стана, олюлявайки се грабна теле-
фона. А иглата от системата за кръвопреливането се 
изскубна от вената му и шурна кръв по пода. 

- Да, е аз съм...кой да е? Кой как изглежда? Ааа сре-
ден на ръст, леко плешив, винаги е с костюм! Е може 
да има още десет такива и аз какво да направя! Е как 
може да ме питаш за името му сега? Но той знае моята 
фамилия! Носиш ли си личната карта в теб?!? А това 
е достатъчно....Айде! 
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Епископа пристигна на летището точно когато 
пътниците от полета от Рио се появиха на входа и за-
почнаха да получават багажа си по лентата. Той тър-
пеливо зачака неговия човек да се появи. Минаха пет, 
десет минути, но куриера така и не се появи. Маджар-
ски почваше да губи търпение и да се поти от напре-
жението. След още пет минути, които се сториха на 
божия човек цяла вечност, от входа последен с олим-
пийско спокойствие излезе Щангиста. Упъти се към 
лентата за багаж и необезпокояван взе два чисто нови 
куфара от нея. Посрещача събра кураж и заговори 
своя човек нервно. 

- Добър ден! Как беше полета от Рио? Всичко нор-
мално ли мина....Не се познаваме, но днес аз съм пос-
рещача ти! 

- Полета беше добре, само че аз не разбирам за ка-
къв посрещач ми говорите! Аз съм българин, софия-
нец и нямам нужда от посрещач! Все пак благодаря и 
всичко добро. 

- Момче чакай малко... ти не разбираш! Аз съм Ма-
джарски! 

- Е сега вече, наистина нищо не разбирам! 
- Ето виж личната ми карта- показва документа си 

за самоличност. 
- Вижте не познавам никакъв Маджарски и започ-

вате да ми дотягате! Бихте ли ме оставил на мира най 
после... 

- А бе аз ще те оставя на мира.......Ама не знам дали 
ще доживееш и до утре сутринта?!? Чука познаваш ли 
го? Анатоли Чука дето изпълнява присъдите на Пол-
ковника, а? 

- Добре де по тихо, какво си се развикал насред ле-
тището? Откъде да те знам, че не си ченге!!! 

- Тръгвай с мен, че ми скъса нервите момченце. 
- Хубаво де, хубаво...Носиш ли парите? 
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- Искаш ли да не ти платя изобщо, а тарикатче? 
Щангист ми бил той....ми много си изтънчен бе! 

- Добре бе, извинявай! 
- Давай! Върви, че нямаме време! 
Излизат извън летището и отиват в колата на Ма-

джарски, който потегля и намира една затънтена 
уличка на десет километра по надолу. 

- Тъй, вади материала сега! Колко килограма са 
тук? 

- Десет общо, по пет в куфар. 
- Има ли проблеми с коката, двамата с Чука ще те 

намериме! Ето ти парите...А сега се разкарай от кола-
та ми!- изхвърля го на безлюдната улица. 

- Чакай бе човек, що се ядосваш сега....Ама сина ти, 
макар и ченге да е....по става от теб! Мутра! 

Негово Преосвещенство бързо палеше, ама и бързо 
му минаваше. Беше сприхав, но не и злопаметен и 
малко съжаляваше, че избухна така. По незнайни не-
му причини, това момче не му вдъхваше особено до-
верие. Изобщо нямаше вид на щангист, камо ли на 
олимпийски шампион. Ама то пък знае ли ги човек 
днешните шампиони, не са ли утрешни меки китки. 
С такива мисли бай Петър пристигна неочаквано бър-
зо и за него самия в църквата, където Боряна го чака-
ше както се бяха уговорили. 

- Отдавна ли чакаш Борянче? 
- Ами преди пет минутки дойдох... 
- Така! Сега ще ти донеса раничката с храната за 

бедния човек, само да оставя тия двата куфара вътре в 
църквата! Всъщност ще ти напиша адреса, където 
трябва да занесеш раницата, на едно листче....жк. 
Младост 4 познаваш ли го горе долу? 

- Ще се оправя, няма проблеми. 
Епископа отнася куфарите в църквата, за да прех-

върли дрогата в невзрачната раница. Оказа се, че тя 
побира точно пет килограма. Явно ще има и втори 
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курс, помисли си той угрижен. Не му се искаше да 
намесва в това, незаконно родената си дъщеря Боря-
на, но пренасянето на коката от такова невинно съ-
щество с велосипед и раничка на гърба, не би събуди-
ло у никого подозрение. За това борбата с гузната му 
съвест не продължи дълго и той написа на едно лист-
че адреса на доставката. Всъщност това бе апартамент 
в жилищен блок, специално нает с тази цел, доставка 
на стоката, разбивка на дози и първична обработка 
или размесването на материала с пълнители. 

- Ще трябва да се разходиш два пъти мила. Ето ти 
адреса и не се спирай да говориш с никого, защото 
човека спешно се нуждае от тази храна...не се е хра-
нил от дни! Така, че побързай миличка, че да свър-
шиш до 5 часа и с втория курс! Преди трафика по 
улиците да е станал невъзможен. 

- Добре отче, тръгвам. 
- Хайде мойто момиче!- тупва я по рамото окура-

жаващо. 
Боряна метна на гърба си раницата, яхна колелото 

и като дива амазонка с развята буйна черна коса, се 
спусна безстрашно надолу по стръмната улица. 

Имаше и друга причина Негово Преосвещенство 
да не направи лично доставката на кока в апартамен-
та в Младост 4. Още сутринта в „Пирогов” като про-
чете на бележката от сина му, че Кукловода е органи-
зирал покушението над него, Маджарски старши цял 
изтръпна от страх. Легенди се носеха за пословичната 
жестокост на Кукловода, при разправата му с неговите 
врагове. През цялото време, докато бе на летището в 
очакване на Щангиста, имаше чувството, че са го 
проследили и го наблюдават хората на Кукловода. 
Страхът за собствения му живот, го принуди да нап-
рави от Боряна вътрешен куриер, без тя дори да подо-
зира това. 
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Боряна бе набрала шеметна скорост, при спускане-
то си велосипеда по стръмната уличка и точно където 
свършваше наклона и започваше равен участък, вне-
запно пред нея изскочи пешеходец. Тя наби и ръчната 
спирачка и контрата, но сблъсъка бе неизбежен. 
Връхлетя върху човека, събаряйки го, а самата тя се 
превъртя във въздуха веднъж и падна на земята по 
гръб, като раницата се отвори и няколко пакетчета с 
белия прах се разпиляха наоколо. Боряна бързо се 
изправи на крака, отупа се от прахоляка и погледна 
човека, който лежеше на земята. Стори и се познат и 
приближи до него, за да му помогне. Той лежеше по 
очи, беше замаян от удара, но все пак се свести преди 
тя да му окаже първа помощ 

Обърна се по гръб на уличното платно и започна 
да масажира главата си. Боряна щеше да падне за вто-
ри път от изненада. 

- Ах Ванка щях да те убия с колелото, бе човек! 
Какво правиш тук? И как изскочи изведнъж....Въобще 
не ми даде възможност да реагирам! 

- При тая скорост, която беше развила- търка глава-
та си- едва ли някой би могъл да избегне сблъсъка! 
Къде си се разбързала така? 

- Без малко да те убия с колелото....Ами че внима-
вай като пресичаш тия улици! После какво щях да 
правя без теб?!? 

Присяда и тя на улицата до него и го гушва като 
дете, което се е загубило в големия град. 

- Ще си намериш друг.... 
Ванката забелязва разпилените по земята пликчета 

с кокаин и моментално скача на краката си. 
- Това....тези пликчета твои ли са? 
- Не са мой, отец Маджарски ме помоли да занеса 

тая раница на един много беден човек! Каза ми, че 
вътре има храна и че този човек не бил слагал и троха 
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от дни в устата си. Явно тези пликчета са изпаднали 
от раницата, при сблъсъка ни.... 

- Боряна, може ли да отворим раницата и да видим 
какво има в нея? 

- Е как да не може! 
Взема раницата и чевръсто дърпа ципа и, като при 

вида на съдържанието и ахва от изненада. 
- Ванка не съм специалист, но ми се струва, че ра-

ницата е пълна с наркотици!!! 
Ванката събра от земята пликчетата с бял прах, 

сложи ги обратно в раницата и поведе приятелката си 
към близкия жилищен блок. Вкара я във входа на бло-
ка, мястото бе безлюдно, извади едно от пликчетата, 
скъса го и сложи мъничко от праха на върха на пръста 
си. Близна от него и се намръщи лошо, хвана я нежно 
за ръка  и заговори бащински. 

- Мила раницата е пълна с кокаин....Сигурна ли си, 
че отец Маджарски ти я даде? 

- Ванка обиждаш ме и ще се скараме! Ама много 
яко, тъй да знаеш! 

- Знаеш ли, че това е много сериозно престъпле-
ние.... 

- Не! Не знам, аз съм хваната от гората! Пак ти каз-
вам, че отчето ми рече, че вътре има храна....и мръс-
ника явно ме използва като муле! Да му пренеса нар-
котиците от църквата до „Младост 4”! Само че, аз още 
сега ще отида в полицията и ще им предам тази ра-
ница! 

- Никъде няма да ходиш! 
- И ти си с тях, нали така? Болния от аутизъм е само 

прикритие, за мафиотския ти начин на живот....А аз 
ти повярвах!?! 

- Боряна успокой се!                                    
Прегръща я, но тя се отскубва от него, хвърля ра-

ницата и тръгва да бяга. Ванката с един скок я настига 
и я връща обратно във входа. 
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- Седни и ме изслушай внимателно....Вярно е, че 
аутизма ми е само прикритие....Но прикритие за ра-
ботата ми в полицията! Аз съм от ГДБОП и от една 
година разработваме Маджарски. Изключително мно-
го рискувам успеха на операцията, като ти казвам 
всичко това! 

- А чувствата ти към мен и те ли са част от опера-
цията, Ванка? А може би ти не се казваш и Иван? 

- Е сега вече ти ме обиждаш страшно! Нима ако не 
те обичах, щях да ти разказвам това! Христо е истинс-
кото ми име. 

- И сега какво ще правиме, Христо?- удря акцент 
върху името му. 

- Нищо....Ти ще изпълниш мисията си, като зане-
сеш раницата, където ти е казал попа. А на мен ще 
дадеш адреса на това място, за да ги изловиме като 
пилци там, докато работят върху кокаина! 

- Няма ли да се обадиш на началниците си и да им 
кажеш какво се случи? Не искам да ме изкарат после 
съучастник на Маджарски! 

- Ще се обадя, но не сега, имаме си специален на-
чин. Никой няма да те изкара съучастник, можеш да 
бъдеш сигурна в това! Най много да ти предложат да 
завършиш полицейската школа после...И да станем 
колеги един щастлив ден-  целува я страстно по уст-
ните- Обичам те Бобчето ми! 

- Добре Ванка! Пардон Христо....Ама и ти си един 
агент под прикритие!- отвръща на целувката му през 
закачлив смях. 

- Тръгвай, че на адреса сигурно те чакат вече! 
- Че трябва да занеса и още една раница след това! 
- Още една ли? Погледни пак какво пренасяш, че 

после да ми кажеш! И никому нито дума за това, кое-
то ти казах! 

- Съмняваш ли се в мен! 
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- Не! Но внимавай с Маджарски, изключително 
хитри и безскрупулни са! От тях може да се очаква 
всичко най лошо! 

- Добре и ти да се пазиш!- подава му бележката с 
адреса, където трябва да занесе пратката. 

Прегръщат се, целуват се и се разнежват, но Ванка-
та пръв се овладява и слага край на тази идилия, във 
входа на блока, преди някой да се е появил. 

 
„Пирогов”, клиниката по интензивно лечение. Гес-

тапото е дошъл да проучи в коя стая е п-к Маджарски, 
има ли назначена охрана и как най лесно и сигурно 
би могъл да го убие. Опитния служител на някогаш-
ната ДС директно се насочи към сестринската стая. 

- Добър ден. Бихте ли ми казали в коя стая се нами-
ра братовчед ми Красимир Маджарски? 

- В седма стая, но ще трябва да дойдете следобед. 
Свиждането е от 14 до 16 часа. 

- Благодаря ви много. Приятна работа. 
Той излезе в коридора, но вместо да се упъти към 

асансьора, сви вляво, където започваха болничните 
стаи. Веднага забеляза, че пред една от тях чинно сто-
еше цивилно ченге, което му подсказа, че там се на-
мира и търсения от него човек. Хвърли бърз поглед на 
разположението на стаята, спрямо бул. „П. Славей-
ков”, откъдето имаше удобен балкон за външно про-
никване. Върна се назад по коридора и премина поч-
ти на пръсти покрай сестринската, без никой да го 
види. Взе асансьора и слезе на партера. На влизане 
забеляза, че при охраната на входа има монитор за 
видеонаблюдение. За това сега се спря при охраната, 
под предлог, че си търси работа. 

- Здравей колега! Безработен съм от доста време, 
дълги години съм работил като охрана. Тук не наби-
рат ли пазачи?         
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Очите му се впиха в монитора с видеонаблюдение-
то. 

- Ами няма свободни места колега....при тая безра-
ботица.....всеки си пази хляба! 

- А да ви оставя едно телефонче? Мобилният ми, 
ако нещо се отвори по нататък... 

- Влез де, влез....Казвай номера сега?- вади си лист 
хартия и химикал. 

- 0885576409... 
Докато охранителя записваше фалшивия телефон, 

Гестапото успя най подробно да огледа на монитора 
къде са разположени охранителните камери на бол-
ницата. Това му беше достатъчно, той благодари за 
любезното отношение и излезе от „Пирогов, доволен 
от събраната информация. 

В умът му вече се зародиха два варианта как да се 
добере до п-к Маджарски и да го елиминира. Първият 
бе много рисков и изискваше малко алпинистки под-
ход с катерене по въже до шестия етаж, където се на-
мираше клиниката по интензивно лечение. Втория 
вариант бе по разумен, но трябваше много умела ма-
нипулация на докторите и изключително точна дози-
ровка на определени медикаменти, водещи до пре-
динфарктно състояние на сърцето, за да бъде наста-
нен като пациент за интензивно лечение при Ма-
джарски. И той осъзнаваше, че нишката между живо-
та и смъртта, при тази игра с лекарства за въздействие 
върху сърцето, бе много тънка и можеше да се скъса 
фатално. Определено катеренето с въже му допадаше 
повече, макар и в напреднала възраст, той все още се 
намираше в много добра физическа форма. Прибра 
се у дома си, да се подготви с екипировката и най вече 
психически за това, което му предстоеше да извърши 
тази нощ, според неговите планове. 

Междувременно часовете за свиждане в „Пирогов” 
бяха изтекли и п-к Маджарски бе малко тъжен от 
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факта, че днес никой не го посети. Откакто отрязаха 
ръката му и извадиха окото му, настъпи страшен срив 
на духа на иначе коравия служител на закона. Много 
често напоследък му се случваше, да плаче неудър-
жимо като малко дете, естествено когато е сам в стая-
та. После го връхлиташе ужасна злоба към човека 
причинил му всичките тези страдания. И той се зак-
леваше пред себе си, че дори и ако трябва да лази по 
колене и лакти, ще намери начин да си отмъсти на 
Кукловода. Единствено това неистово желание го 
крепеше още жив. 

- Намери ли ви, братовчед ви? 
Извади го от мислите му, тънкото гласче на сестра-

та. 
- Братовчед ми ли?- зарадва се в първия момент 

той. 
- Ами да....един такъв едър като вас. Много предс-

тавителен мъж, облечен в елегантен костюм! 
- С прошарена коса и малко провлачва думите нак-

рая, нали? 
- Точно той! 
- Да, да...видяхме се набързо. 
- Ами на мене смяната ми свърши и ще си тръгвам. 

Ама как ви пазят....Този пред вратата не е мръднал от 
там даже за секунда! 

- Каквото има да става, то ще стане. Човек не може 
да избяга от съдбата си, нали? 

Приятна почивка, сестро. 
 Маджарски очакваше този ход на Кукловода и 

спокойно прие факта, че Гестапото е идвал за да раз-
работи план за ликвидирането му. Извади пистолета 
под дюшека на леглото, който Денев му донесе, свали 
предпазителя му и зачака своя екзекутор. Обзе го 
странно спокойствие, полковника мразеше неизвест-
ността и най вече протакането на важни решение и 
събития, касаещи живота му. Той бе човек на действи-
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ето и дори в това положение, загубил ръката и окото 
си, бе готов да приеме всяко предизвикателство, за да 
докаже на себе си, че е способен да победи врага. Това 
го мобилизира до краен предел и той се опита да 
предвиди, как точно Гестапото е решил да изпълни 
своя план. Очевидно, че при днешното си идване, са-
мо е огледал обстановката. Но полковника не се съм-
няваше, че ако бе му се удала възможност, Гестапото 
не би я пропуснал и би го убил още днес. Значи все 
пак назначената охрана пред стаята му, си е изиграла 
ролята и това го е възпряло да не изпълни присъдата 
моментално. По важното бе, откъде неговия убиец 
смята да проникне и да се добере до жертвата си. 

Маджарски стигна до извода, познавайки методите 
на бившите служители на ДС, че по скоро убиеца ще 
използва някаква хитрост, за да заблуди персонала на 
болницата и да се добере до него. Може би, мислеше 
си той, Гестапото ще се преобрази на някой от докто-
рите или дори на охраната или поддръжката и под 
невинния предлог, че трябва да отремонтира нещо в 
стаята му, ще проникне абсолютно безпрепятствено. 
За полковника, това бе единствения възможен вари-
ант за покушение срещу него. За това той се въоръжи 
с търпение и зачака майсторското превъплъщение на 
опитния килър. 

В това време Гестапото лъскаше своя стар служе-
бен„Макаров”, на който отдавна му бе изтрил серий-
ния номер и си мислеше за п-к Маджарски, как така 
винаги се измъкваше на косъм от смъртта. Този път бе 
решил да изпълни задачата си до край, защото Кук-
ловода нямаше да прости още един пропуск. Започна 
да се съсредоточава върху детайлите по изпълнението 
на убийството, вече се виждаше как се катери по въ-
жето до шестия етаж. Държавна сигурност навремето 
бе вложила много средства и усилия по обучението 
му. Но самия той бе открил изключително ефикасен 
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начин за психическата си подготовка, непосредствено 
преди изпълнението на всяка една задача, който му 
гарантираше почти 100 процентов успех. Гестапото бе 
развил умението да визуализира в подробности, реа-
лизацията на всяка една мисия предварително, като се 
концентрираше и изпадаше в състояние на медита-
ция. 

Това му помагаше да види последователността на 
действията при операцията и да избегне евентуални 
грешки. Той бе усъвършенствал до такава степен това 
свое умение, че можеше да предвиди дали една мисия 
ще е успешна или не. Може да се каже, че той про-
никваше в безкрайното информационно поле по кон-
тиниума настояще, бъдеще и съумяваше да получи 
точна картина на това, което предстоеше да се случи. 
Даже и на него не му бе ясно как ставаше това, но той 
бе приел и развил дарбата си. 

Много рядко се случваше да сгреши и странното 
бе, че тези грешки зачестиха с появата на Маджарски 
в живота му. И двата опита за убийство на Маджарс-
ки, които направиха вече, му се даваха като успешни, 
при предварителната медитация, но уви. За това той 
пристъпи към своя ритуал, този път с леко безпокойс-
тво. Нагласи се удобно в креслото и започна да се 
концентрира. Видя, че се качва по въжето, стигна до 
петия етаж и изведнъж картината изчезна и той се 
озова в пълен мрак. После ослепителна светлина и 
отново мрак. Имаше чувството, че е заседнал някъде 
между живота и смъртта. За момент го обзе страх и 
това го извади от състоянието на медитация. За първи 
път му се случваше такова нещо, да не завърши док-
рай мисията си по метода на визуализация. Пробва 
отново да изпадне в медитация, ала това не му се уда-
де. Започна сериозно да се замисля, дали това не оз-
начава провал на операцията, която бе планирал за 
тази нощ. Дали пък не трябваше да отложи екзекуци-
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ята за следващата нощ, за да постигне така желания 
успех. Заколеба се силно, но имаше опасност сестрата, 
която бе на смяна, да му каже за неговото идване и да 
го преместят някъде другаде. А това означаваше да му 
изгубят следите и Маджарски да успее да се възстано-
ви и да потърси Кукловода после. Така си мислеше 
Гестапото и в крайна сметка реши, че не бива да отла-
га днешната работа за утре. 

Приготви си вечерята малко припряно, силно неу-
довлетворен от това, че притиснат от обстоятелствата 
е принуден да действа неотложно, макар интуицията 
да му казваше, че ще направи грешка.  

В болницата даваха вечерята по същото време и 
полковника с удоволствие си хапваше пилешка кълка, 
позабравил за момент Кукловода и неговите килъри. 
След като приключи с пиленцето, което му отвори 
само апетита, той извади от шкафчето си едно изсъх-
нало парче пастърма и с усилие задъвка твърдото ме-
со. От няколко часа бяха преустановили постоянното 
му кръвопреливане и той си възвръщаше достойнст-
вото на нормален човек. Особено унизително за него 
бе, че поради тези обстоятелства, трябваше да ползва 
подлога и за най елементарните си физически нужди 
бе зависим от друг човек. Това че можеше да се движи 
на краката си най после, му вдъхваше доста кураж за 
предстоящия сблъсък на живот и смърт. Като утоли 
глада си на воля, му се прищя да погледа телевизия и 
включи новинарския канал. Погледа известно време, 
но скуката беше пълна. От екрана постоянно показва-
ха министър-председателя на България, който непре-
къснато обясняваше, колко е хубав живота в родината. 
И как ние българите сме задминали даже германците, 
по финансова дисциплина. Помисли си, че с тези ув-
реждания по себе си, от полицията неизбежно ще го 
пенсионират по болест. А това за него бе най лошия 
вариант, тъй като полицейската работа до този инци-
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дент,  поддържаше самочувствието му живо. Но си 
каза, че не бива да мисли чак в такава перспектива, 
при положение, че не се знае дали утре ще осъмне 
жив. 

„- Министъра на вътрешните работи днес беше из-
писан от болницата, където бе настанен за лечение, 
след успешно проведената операция по разкриването 
и залавянето на групата на „Изродите”. Той веднага 
даде интервю за медиите и съобщи, че делото за взри-
вовете на издателството на в-к „Изложба” срещу неиз-
вестен извършител е прекратено, поради недостатъ-
чен доказателствен материал. 

Професор Игнатовски, борсовия анализатор от 
Уолстрийт, който сформира гражданското движение   
„Напред България” и чиито лидер е, обяви, че до сед-
мица започва обиколки из страната с цел разясняване 
политиката на управление, която смята да прилага 
след спечелването на парламентарните избори на 
есен у нас.” 

Последната новина окончателно прогони дрямката 
от полковника и го върна в реалността, като му на-
помни за Кукловода и поредните му амбиции да яхне 
България чрез подставено лице. Сегашния му хране-
ник бе на път да изгуби предстоящите парламентар-
ни избори и съответно доверието бе снето от него и 
прехвърлено към професор Игнатовски. 

Маджарски превключи на филмовия канал и 
окончателно се разсъни с Арнолд Шварценегер и 
„Терминатор 3”. Изгледа филма до края, а часът бе 
23.30, изключи телевизора и се приготви за сън. Дълго 
време се въртя в леглото, преди дрямката отново да 
натежи на клепачите му и да го обори в неспокоен 
сън. Докато сънуваше, сам той се чудеше откъде му 
идват тези странни неща в умът. Сънят започна с ме-
лодията на популярния анимационен филм от епоха-
та на социализма „ Ну погоди”. 
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После изведнъж той видя себе си в ролята на заека, 
който кастреше цветята от саксиите на балкона с ог-
ромна ножица. Точно тази серия на анимацията ,той  
бе гледал преди много години. Спомена от това съвет-
ско филмче, го накара да се усмихне широко в съня 
си. Стана му ведро и спокойно на душата, че чак за-
почна да си подсвирква и да си припява „А мне все 
равно...” И както си кастреше цветята, изведнъж забе-
ляза на долния етаж вълкът да се прокрадва към него, 
катерейки се по едно въже. И  както стана в анимаци-
ята, така и в сънят му, той отряза с лекота въжето по 
което отдолу идваше коварния вълк. Вълкът изръмжа 
диво в лицето му и внезапно прие образа на Гестапо-
то, но при все това звяра с човешки лик падна и се 
разби на улицата. Маджарски се събуди плувнал в пот 
и веднага осъзна предупредителното значение на то-
зи сън. Стана и излезе на балкона на болничната стая, 
огледа парапета и забеляза заклинената алпинистка 
кука в металната му тръба. Погледна надолу и видя, 
че по въжето доста ловко се катери едър мъж. Огледа 
се за ножица наоколо, но уви такава на терасата ня-
маше. Погледна пак надолу и видя, че катерещият се е 
стигнал до петия етаж. Паника обхвана полковника, 
но в последния момент откри в ъгъла на балкона, 
подпряно дебело арматурно желязо. Главата на Геста-
пото точно се изравняваше с нивото на парапета, ко-
гато Маджарски грабна желязото и с рязко движение 
на единствената си ръка го вкара между парапета и 
куката. Натисна силно и куката се откачи от парапета, 
Гестапото изрева нечовешки и полетя надолу. Тялото 
му се разби в паважа на улицата и нещастника издъх-
на на място. Полковника стоеше на терасата, втрен-
чил поглед в една точка и все още не можеше да дойде 
на себе си. Най после осъзна какво се бе случило, 
прекръсти се три пъти и се зарече, ако оцелее след 
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всичко това, да спре да се занимава с наркотици зави-
наги. 

 

Вилата на Кукловода.  

Професор Наумов внимателно поставя поредната 
инжекция на Кукловода от лекарството, изобретено 
от самия него, победило коварния вирус на спин. 

- Как се чувствате, усещате ли някакво макар и ми-
нимално подобрение? 

- Като че ли болките намаляха! Бактериалните и 
вирусните инфекции отшумяват вече. Зрението ми 
малко се подобри.... 

- От сега нататък ще започнете да усещате все по 
голямо подобрение на здравето си! Вие сте съвсем в 
началото на лечението си, има още единадесет месеца 
до завършването на цялата схема от инжекции. 

- Лекарството ще бъде патентовано официално, ед-
ва след пълното ми излекуване! 

- Съгласен съм, така е най правилно. 
- Ще трябва вече да ме оставите, понеже очаквам 

гост! 
- Довиждане до следващия вторник! 
Професор Наумов излезе от вилата щастлив, тъй 

като виждаше, че лекарството му действа. За него като 
учен най важно бе, че е успял да се справи с проблем, 
който най големите световни умове дълги години не 
можеха да разрешат. 

Кукловода облече сакото си, на ревера бе сложил 
тъмна черна лентичка. Приближи се до огледалото и 
внимателно поправи траурната лентичка. Наскоро бе 
загубил скъп приятел  и добър служител, верен нему 
човек. Гестапото си отиде от този свят, без да изпълни 
последната негова воля. Маджарски пак оцеля, след 
поредния опит за убийство над него. Кукловода бе 
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изпълнен със страх от отмъщението, което усещаше, 
че му готви полковника. Въпреки това, ако знаеше, че 
ще загуби такъв верен служител, не би го пратил на 
тази кървава мисия в „Пирогов”. 

Откакто почувства известно подобрение, макар и 
само след едномесечно лечение, от цяра на професор 
Наумов, желанието за живот отново забушува в кръв-
та на болния старец. Преди това се готвеше за умира-
не и мисълта му бе ангажирана със спасението на 
България, чрез поставянето начело на държавата на 
истински кадърен и честен човек, след спечелването 
на предстоящите парламентарни избори през есента. 
Човека избран от Кукловода, да се яви с финансира-
ното от него движение „Напред България” на избори-
те есента, бе професор Игнатовски. Точно него очак-
ваше във вилата всеки момент. Даже умиращия от 
спин старец бе решил, да изплати част от държавния 
дълг на България със собствени пари, но единствено 
ако Игнатовски спечели изборите. С подобряването 
на здравословното състояние, тези благородни по-
мисли окончателно се изпариха от главата му. 

Кукловода бе атеист, ала след като бе заразен със 
спин, той се обърна към Бог да го изцери от тежката 
болест, като се зарече, че ще направи голямо добро. И 
сега, след като Наумов сътвори лекарството  срещу 
спин, той забрави своя обет към Бог. Всъщност Кукло-
вода искаше да направи, както Варава бе постъпил 
преди две хиляди години. Непосредствено преди 
смъртта си, да се разкае за греховете си и да получи 
божието опрощение на черната си душа. Само че Ва-
рава се е разкаял искрено, а Кукловода искаше да 
надхитри Господ. Въпреки всичко Бог реши да му да-
де последен шанс да изкупи греховете си, като се 
промени и стане добър човек. За съжаление към мо-
мента такива изгледи нямаше. 
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На врата се позвъни и Кроманьонеца отиде да от-
вори. Финансовия анализатор от Уолстрийт, профе-
сор Игнатовски бе въведен в хола, където домакина го 
очакваше. 

- Заповядайте професоре, седнете- Кукловода по-
сочи креслото срещу себе си- Ще пиете ли нещо? 

- Не благодаря. 
- Повиках ви, за да обсъдим някой детайли по стра-

тегията на предизборната ви кампания. 
- Слушам ви. 
- Първо, направих съвсем елементарно проучване 

по темата за външния дълг на България. Оказа се, че 
към момента сме на четвърто място в Европа, по съот-
ношението БВП към  външния ни дълг, като изпре-
варваме дори Германия! Тогава каква е причината за 
ниския стандарт на живот у нас? При последния ни 
разговор, вие ми казахте, че това е големия ни държа-
вен дълг. А всъщност се оказва, че той изобщо не е 
толкова голям.... 

- Така е, но невъзможността да го обслужваме е 
следствие от ниската производителност на труда в 
България. Трябва да бъдат открити нови работни мес-
та, а това става със стъпването на чужди инвеститори 
в страната, а след това да се повиши ефективността на 
труда. Това пък е следствие на западното „ноу хау” и 
технологии....С други думи западните компании 
трябва да построят своите заводи в България. А ос-
новната предпоставка, това да се случи е закона да им 
позволява да купуват земя за индустриални цели...и 
това вече е факт! Но най важното си е цената на труда 
в България да е изгодна за чуждите инвеститори, за да 
сме конкурентноспособни на световния пазар на тру-
да. 

- Т.е. не външния дълг ни е голям, а просто трябва 
да угодим на едрия капитал на Запада! И нашите по-
литици просто са едни слуги на големите мултинаци-
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онални компании, продали народа си в робство, сре-
щу някакъв процент от тази подла сделка!?! 

- Ако трябва да сме директни и говорим без заоби-
калки и шикалкавене, това е тъжната истина... 

- И който и да управлява България, той ще постъп-
ва пак по този начин! Така ли е професоре? 

- Питате ме дали имам достатъчно пари, за да мога 
да си позволя да управлявам България честно, ако 
спечеля изборите? Ами спечелил съм достатъчно па-
ри досега, но пак не мога да гарантирам, че ще бъда 
честен управник! Човешкото око е ненаситно...Мисля 
си, че точно такава е ситуацията и със сегашните уп-
равници на България! И изобщо в последните дваде-
сет и няколко години у нас... 

- Да, народа така или иначе все някой ще го яз-
ди....ами защо това да не сме ние професоре? 

- Нещо сте си променили благородните разсъжде-
ния от последното ни виждане! Тогава говорехте, че 
ще изплатите една трета от държавния дълг, за да об-
лекчите положението на народа! 

- Ще изплатя тази една трета, ще дойдат нови алч-
ни, безскрупулни политици на власт и какво става от 
цялата тая работа? Ще продължат да изцеждат народа 
с мизерни заплати и високи цени! И ще стане така, че 
все едно съм им подарил три милиарда долара! При-
личам ли ви на толкова прост! Единствения начин е, 
аз да се кандидатирам да управлявам директно дър-
жавата! А не както е сега с подставени лица, които 
после се обръщат срещу мен....Само че имам толкова 
много врагове, че направя ли това, бройте ме мъртъв! 
А пък и като познавам благодарността и високата ин-
телигентност на българския народ, не мерси! Човек 
рано или късно си плаща за грешките! А безгрешни 
хора няма.... 

- И какво излиза, че България си остава бананова 
република завинаги? 
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- България е била независима и свободна държава, 
единствено по времето на Хановете! Във братска Азия! 

- И къде са сега тези ханове? 
- Претопени в морето от славяни.... преди тринаде-

сет столетия! И окончателно изчезнали след пет века 
османско „присъствие”! Но да се върнем в настояще-
то, на мен също ми е ясно, че няма политик, който да 
не се възползва от положението си във властта. Отчи-
там като грешка, че последните години с моя помощ, 
България бе управлявана от нисши духом, бедни или 
разорени политици, довели до крах държавата и до 
просешка тояга народа си. За това сега съм се спрял на 
вас, доказан финансист в международен мащаб, спе-
челил достатъчно пари, за да влиза във властта с един-
ственото намерение да се облагодетелства лично. 
Професоре искам по справедливо разпределение на 
приходите в бюджета от данъци, за провеждането на 
социална реформа в полза на средния българин. Това 
за мен означава повишаване на минималната работна 
заплата и пенсиите в страната. Защото средства за да 
се направи това нещо в бюджета и сега има, но краде-
нето е в особено големи размери и народа мизерства. 
Ще имате ли волята и желанието да повишите жизне-
ния стандарт на обикновения българин? Или и вие 
ще се опозорите като останалите ни политици? 

- Със сигурност воля и желание да свърша това, аз 
имам! Доколко са достатъчни средствата в държавния 
бюджет аз не зная, но спечелим ли изборите, след като 
се запозная ще направя всичко по силите си, живота 
на българина да стане по достоен....Това мога да кажа 
към момента! 

- Трябва да ви кажа, че всички останали преди вас, 
също се кълняха, че ще дадат мило и драго за Бълга-
рия! Влизаха голи и боси в политиката, а излизаха 
собственици на хотели, яхти, самолети и фабрики. 
Досега не съм практикувал да плащам хонорар на 
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избраните от мен министър председатели на Р  Бъл-
гария, за да не крадат от държавната хазна, но опита 
явно показва, че това е грешка! Така че професоре 
назовете една цифра, която би ви възпряла от съвсем 
безогледно присвояване на държавни средства? 

- Пет милиона евро годишно е приемлива сума. 
- Нека бъдат десет, но установя ли после, че сте пи-

пали в хазната или не бъдат ли проведени реформите 
за които говорихме, сърдете се на себе си! 

- А не е ли по лесно и сигурно, след като спечелим 
изборите, при положение, че имате такова голямо 
желание да помогнете на народа ни....Да изпълните 
плана си с трите милиарда долара и плащането на 
външния дълг....Или пък да ги предоставите на ми-
нистър председателя т.е. мен за директна реализация 
на социалната политика, която искате да проведа. 

- Е чак толкова наивен и доверчив не съм! Та да ви 
дам три милиарда долара. Толкова много пари биха 
изкушили и най праведния човек! Ще се придържаме 
към моя план на действие, но не изпълните ли поети-
те към мен ангажименти, този път ще се наказваме! 
Съгласен ли сте професоре, пет милиона годишно и 
си стискаме ръцете! 

- За петте милиона съм съгласен, за поетите анга-
жименти за социалната политика, след като се запоз-
ная отблизо с държавния бюджет на България!- пода-
ва ръка на Кукловода. 

- Още от сега започвате да говорите като български 
политик от съвременната ни  история, но нейсе! Из-
лъжете ли ме и вие, този път няма да оставя всичко 
безнаказано! 

- Ако ще ме заплашвате, аз отказвам да участвам 
във вашите комбинации... 

- Не ви заплашвам, просто ми омръзна да лансирам 
хора в политиката, а те да ме предават после! 
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- Ами свършете си сам тази работа, която искате от 
мене... 

- Обясних ви, че това е невъзможно....Извинявайте, 
ако съм ви обидил професоре! Нека продължим заед-
но напред, за доброто на България!- подава на свой 
ред ръка на Игнатовски. 

- Съгласен съм...За България....Напред България! 
- Професоре ето ви една програма, която ще след-

вате по време на своята обиколка из страната. Вътре 
най подробно са описани мерките, който ще прило-
жите след спечелването на изборите. Всичко това 
трябва да бъде сведено до знанието на медиите, а на-
рода да се информира активно! Заучете готовите 
фрази наизуст, всички те са разработени от психоло-
зи, за да могат да въздействат най ефективно на чо-
вешкия мозък при слушане....За това не променяйте 
словореда на изреченията при никакви обстоятелст-
ва....ще загубят действената си сила върху масите!!!  

- Разбирам- взема папката с програмата. 
- Ами освен да ви пожелая успех в агитацията на 

народа....И пълна победа на изборите после! Ако не-
що се замъчите, имате телефона ми! Аз пък имам 
банковата ви сметка и за това ваше участие в избори-
те, независимо от резултата, победа или загуба, вие 
ще получите пет милиона евро!  

Двамата стават, стискат си ръцете и професора на-
пуска вилата дълбоко замислен. 

- Началник, знаеш че никога не съм си позволявал 
да се бъркам в делата ти. Но този път ще го направя! С 
риск  да ме накажеш.... 

- Давай смело Кроманьонец! Толкова години ми 
служиш вярно и предано, имаш право на мнение! 

- Ами мисля си, че се предоверяваш на този Игна-
товски! Изобщо трябва ли да му плащате заплата, при 
положение, че той самият ви каза, че не може да га-
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рантира своята честност като политик! И най вероят-
но и той ще се облажи от държавната баница.... 

- По принцип си прав! Но в случая, като получава 
пари от мен, малко или много той се задължава да ми 
служи. А това е много важно за нас, тъй като сегашни-
те управници ги изпуснахме от контрола си! Митни-
ците са особено важни, знаеш че оттам минаваше и 
нашия трафик на дрога! Печалбите са огромни, а 
Царски след като го вкарах във властта, ни отряза кви-
танциите и започна да работи само за себе си. Обгра-
ди се с охрана от службите и килъри на наркобарони-
те и е недосегаем. От цялата работа ние пострадахме, 
за благодарност, че създадох и финансирах ГРОБ – 
партията му, той си изгради собствени канали за пре-
карване на дрогата на неговите хора. А сега като го 
отстраним, чрез изборите, ние ще си върнем контрола 
върху митниците!  

- Шефе започваш да си връщаш някогашната ком-
бинативност! 

- Да лекарството на Наумов, наистина действа! 
- Ами тия три милиарда долара! 
- Какви три милиарда, какви пет лева! Ако имах 

три милиарда долара, щях ли да се занимавам с тая 
пропаднала държава....или щях да си живея на Хаваи-
те, сред природата на моите мечти! А Кроманьонец, 
ти как мислиш?!? 

 

2:05 ч. Перник.  

Градът спи своя непробуден сън, само плъховете в 
градската канализация станаха неспокойни и зацвър-
чаха бясно, щурайки се напред-назад из каналите. 
Изведнъж най едрия от цялата орда гризачи, се втур-
на към най близкия изход за повърхността на земята. 
Събратята му го последваха, водени от дивия инс-
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тинкт за самосъхранение и в един миг шахтата се зад-
ръсти от малките им телца. Из града плъзнаха плъхо-
ве, нападащи по пътя си бездомни кучета и котки. 

В един от малкото нощни барове на града, вече зат-
ворил врати, поради липса на клиентела по това вре-
ме, бармана приключваше работа с касовия апарат. 
Взе кошчето с отпадъци и излезе на улицата да го изх-
върли в контейнера. Още като отвори вратата, му 
направи впечатление морето от плъхове навън. Опита 
да се прибере в бара, но плъховете го напъплиха и 
заръфаха плътта му. Човека се олюля и падна на зе-
мята, където стана съвсем лесна плячка. За не повече 
от пет минути, от него остана да се белее единствено 
скелета му. 

Домашните животни по дворовете на къщите и 
апартаментите в блоковете, също станаха неспокойни. 
Котки замяучиха, кучета залаяха, но хората все така 
продължаваха да спят своя непробуден сън. 

Земята се огъна, разлюля и разтресе, бучейки ядно 
от дълбините на недрата си. Запращяха стени и под-
пори на къщи и блокове, най после се чу човешка 
глъч. Деца пропищяха нейде в далечината, жени се 
завайкаха безутешно, мъже се разпсуваха мръсно. Ала 
природата продължаваше да се бунтува, сякаш иска-
ше да накаже за нещо си, всичко живо що шава по 
грешната земя. Уличното осветление угасна, земята се 
разлюля още по силно, настана пълен мрак. Изведнъж 
се чу драсване на клечка кибрит, църковна свещ бе 
запалена насред улицата. От кашоните, където живе-
еше местния луд се разнесе светлина. Той се изправи 
гордо, дълго очаквал този миг на страх и ужас и се 
развика бодро и весело. 

- Има ли хораааа? Има ли още истински човеци по 
тая грешна земя.....Станете и се покайте, че краят ид-
вааааа, наближава! Господ ще съди всички според де-
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лата им....Той дойде, но вие спяхте непробудно и сега 
ще бъдете наказани за делата си!!! 

Земята продължаваше да се тресе, а лудия вървеше 
по улицата, държейки високо към небесата вдигната 
ръката си, със запалената свещ. Той продължаваше да 
върви и зове, поклащайки се в ритъма на земята. Ни-
кой не пожела да се присъедини към него, но той не 
спря да вика, търсейки човеци, готови  да се хванат с 
него на хорото. 

- Жътва е.....покайте се! Добрия да прави добро, 
лошия лошо! Господ е жетвар и жъне човешки души! 

Земята спря да бучи и се успокои. Плъховете като 
по команда се отправиха към шахтата, от която бяха 
изпълзели. И докато не се прибра и последния плъх 
остана тъмно като в рог. После лампите на улицата 
отново грейнаха, така внезапно както и бяха угаснали. 
Народа излезе по улиците и стана оживено като да е 
ден. Лудия спря да вика и духна църковната свещ, 
положи я грижливо в джоба на дрипите, с които беше 
облечен. Няколко момчета, местни гамени, забелязаха 
човечеца и го заудряха по главата. Той падна, а те 
продължиха да го ритат в слабините, без да знаят, за-
що правят това. Лудия се сви на топка на земята и 
простена. 

- Прости им боже....те не знаят що вършат! 
От което дечурлигата още повече се озлобиха и за-

ритаха безмилостно нещастника. Едно от момчетата 
извади мобилен телефон за хиляда лева и с камерата в 
него, увековечи техния „подвиг”.  

Народа бе уплашен от разбушувалата се природа и 
стоеше пред блоковете и къщите си. По предприем-
чиви собственици на кафенета и барчета, веднага 
съзряха в това повод за печалба и отвориха заведения-
та си. Ех Българийо, Българийо! 
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София, след осем часа. Кабинетът на 
премиера 

Царски е извикал по спешност министъра на вът-
решните работи е извикан по спешност, наложена от 
бедственото положение в Перник, след земетресение-
то през нощта. 

- Лъчо това е шанс даден ни от съдбата! Трябва да 
извлечем максимална полза от него! Народа е съкру-
шен от земетресението, явяваме се ние и го спасяваме 
от бедствието! Все пак идат избори и народа има 
нужда от спасител....И ние трябва да сме този спаси-
тел! Обади се на Мрънков, да подготви пари за обез-
щетенията за пострадалите от земетръса в Перник. 
Зимата наводнението беше добре дошло за нас, отно-
во имахме възможност да се изявим като спасител на 
бедните и пострадалите. Това са златни възможности 
за спечелване на народното доверие и съответно на 
изборите есента. Сега ще отидем с теб в Перник, ще 
огледаме щетите от земетресението, ще успокоим уп-
лашения народ! А есента ще видим кой кум, кой сват, 
кой на булката брат! Защото пилците се броят на 
есен, нали така Лъчо?!? 

- Да г-н премиер, както винаги вие сте прав! С ва-
шата мъдрост, нашата партия ще я пребъде във власт-
та! Обаче аз си мисля за бедния ни народец! 

- И какво си мислиш Лъчо, за бедния ни народец! 
Нали знаеш, че тази привилегия с мисленето е моя! 

- Да така е....но с оглед на новата обстановка в стра-
ната. Земетресението имам предвид. Ами как хората 
ще разбират, че има земетресение! Идеята ми е поли-
цаи с мегафони да съобщават, че има земетресение и 
по този начин хората ще са осведомени и ще могат да 
реагират своевременно на природните катаклизми. 
Даже си мисля, дали да не направим специален отдел 
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към полицията! „Земетръсна полиция”, а към нея мо-
жем да назначим допълнително и такива които ще се 
занимават с наводненията в държавата. По този начин 
ще открием и нови работни места и ще намалим без-
работицата! 

- Отлична идея, но нали знаеш, че тези неща аз ги 
решавам! Но ще помисля върху предложението ти! А 
сега извикай хеликоптера, че да тръгваме към Пер-
ник.... 

- Е защо хеликоптера, г-н Царски? 
- Как така защо? Ами ако тресне ново земетресение, 

докато се придвижваме с бронираните джипове и не 
дай боже ни затрие! Какво става тогава с България! 
Знаеш ли в колко затруднено положение ще поставим 
отечеството тогава! Военно положение....пардон бедс-
твено положение! Предсрочни избори, Бог знае кой 
ще оглави държавата! Червените отново на власт, да-
ли изобщо ще ни погребат в православни гробища 
или ще ни хвърлят на бездомните кучета...не е ясно! 

- Разбрах, обаждам се за хеликоптера старши! 
- И после хората, няма да има къде да се поклонят 

пред светлата памет на Строителя на нова България! 
Ей тъй, една свещичка да запалят за мен.... 

Хеликоптера пристига и Царски и Лъчо се качват 
на борда. Докато прелетяват над земята, още при из-
лизането си от София, се разкрива гледка на изклю-
чително луксозни и красиви вили и къщи. 

- Ето ги палатите на новобогаташите в България! 
Какво стана с проверките на тези хора, как са забога-
тели? Законни ли са доходите им на всички, а Лъчо? 

- Както разпоредихте вие, проверяваме само тези, 
които не са се отчели при нас лично.....и разбира се 
опозицията, най вече червените лидери! 

Премиера вижда много голяма къща на три етажа, 
направо цял дворец и снижава хеликоптера съвсем 
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близо до луксозната сграда. Царски управляваше ма-
шината с уменията на професионален пилот.  

- Това чудо на кого е? По разкош може би надмина-
ва и Бъкингамския дворец... 

- Тази къщичка е на Пастирски от партията столет-
ница.... 

- И всичко редовно ли му е на Пастирски, че да има 
такава къща? 

- А той прояви благоразумието да се отчете при 
нас, мъдро решение! Застраховката при нас, винаги е 
в полза за вас! – смее се доволно Лъчо. 

- Е щом е така, може! 
Хеликоптера наближава Перник и разрушените 

къщи отдалеч контрастират на току що разгледаните   
имоти на политическата върхушка и другите банди-
ти. Премиера намали скоростта, снижи се и приземи 
машината близо до събралото се множество хора. Те 
го посрещнаха с радостни възгласи и надежда за по-
мощ. 

- Здравейте на всички! Първо, искам да изразя иск-
реното си съчувствие за сполетялото ви бедствие! 
Второ, на всички засегнати от земетресението ще бъ-
дат отпуснати парични обезщетения! Най важното е, 
че няма човешки жертви. Виждате какво се случи и в 
Италия, само че там съдбата не бе толкова благоск-
лонна, имаше и загинали хора! Все пак нас и Господ 
ни пази, тъй да се каже! Трябва да сме благодарни и 
на това! 

Един отруден, обезверен от живота човечец, но яв-
но поддръжник на премиера се натискаше в тълпата с 
надеждата да стигне до своя кумир. Царски забеляза 
усилията на дребничкия мъж и му проправи път сред 
множеството до себе си. 

- Кажи байно, какво ти тежи?- усмихна му се той. 
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- А какво да ми тежи....Нищо....Ама вашата не е 
лесна! Исках да се докосна до човека, който вярвам, че 
ще оправи България....до Вас! 

Премиера застана до човека от народа и направи 
знак на един от неговите платени фоторепортери,  да 
ги снима заедно. След което тази затрогваща фотог-
рафия щеше да излезе на първа страница, във вестни-
ка където работеше репортера, с похвални слова за 
бащицата на народа. 

От тълпата изскочи дрипав човек и се обърна ди-
ректно към Царски, без много церемонии. 

- Покай се за делата, които вършиш....не е късно да 
спасиш душата си от Сатаната! Бог е над всичко! Бог е 
любов! Ти обичаш ли България и народа....Казано е 
по делата ще ги познаем! 

Царски бе смутен от думите на дрипльото и не на-
мери какво да му отговори. На помощ му се притече 
вицепремиера, като повика присъстващия полицай и 
му рече. 

- Явно този човек не е с всичкия си разум! Настане-
те болния в лечебно заведение, където да му бъде ока-
зана съответната медицинска помощ незабавно! 

Полицаят погледна към премиера въпросително, а 
той само кимна с глава одобрително. 

- Не искам в лудницата! Там ще ме бият..... - разви-
ка се човека. 

- Водете го!- разпореди се окончателно Първият в 
държавата. 

 

МВР, ГДБОП, отдел за борба с компю-
търните престъпления. 

По принцип отделът се занимаваше с рутинните си 
задължения, интернет заплахи, експлоатация на деца, 
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кибертормоз. Но им бе вменено и да следят социал-
ните мрежи, за писания на недоволни от управлява-
щите граждани. Също така редовно се преглеждаше и 
личната електронна кореспонденция на лица, който 
се осмеляваха да имат мнение различно от това на 
министър председателя Царски и правителството. А 
това де юре си бе нарушение на закона за неприкос-
новеността на личната кореспонденция. Едно от ос-
новните човешки права в съвременния свят, постоян-
но се нарушаваше от органите на реда, по нареждане 
на министъра на вътрешните работи, който пък от 
своя страна изпълняваше директива на премиера на Р 
България. Напоследък особено активно в една от со-
циалните мрежи, бе станало момиче от Кюстендил. То 
открито говореше за некомпетентността на правител-
ството и авторитарния режим на управление в държа-
вата. Като не спестяваше и най дребната грешка на 
управляващите и ги съсипваше със саркастичните си 
забележки. Естествено това не остана незабелязано от 
отдела за борба с компютърните престъпления и бе 
донесено на Първия, който не бе твърде щастлив да 
прочете тези писания в мрежата. Чувството за хумор 
не бе сред най силните качества на човека ръководещ 
държавата. Но пък и какво чувство за хумор трябва да 
имаш, за да издържиш да ти посочват постоянно 
грешките, при това и с остри шеги на тема „коефици-
ента ти на интелигентност – по нисък от на шимпан-
зе”. По тази причина, Царски реши да даде урок на 
студентката от Кюстендил или по точно на родители-
те и, с който тя живееше заедно. Посредством вербу-
ването на най обикновени жители на малкия град, бе 
пуснат слух, че Костадинови се занимават с търговия 
на нелегални цигари. Да вербуваш за службите беден, 
гладен и безработен българин си е най лесната рабо-
та. Намериха петима такива кюстендилци, платиха 
им и те разпространиха мълвата, че Костадинови вър-
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тят далавери в огромни количества с цигари без бан-
дерол. А семейството се бе замогнало, благодарение 
на дългите години работа в Германия на бащата, като 
шофьор на камион. Но върви, че се оправяй когато те 
оклеветят по такъв начин от най високо държавно 
ниво. По близките им съседи знаеха, че това не е ис-
тина, но когато бе направена проверка от ГДБОП и 
откриха два мастербокса цигари „Марлборо” без бан-
дерол, в мазето на къщата, никой не посмя да каже 
нищо. Водени от народната поговорка „Преклонена 
глава, сабя не я сече...”, както винаги всички си затра-
яха и Костадинови изведнъж се оказаха престъпници. 
Но ето как се случи и всичко това.... 

Три часа през нощта, двама цивилни агенти на 
ГДБОП безшумно прескочиха ниската ограда на къ-
щата на Костадинови. Трети от външната страна, 
прехвърли два мастербокса през оградата. Тия отвът-
ре леко поеха цигарите и безмълвно ги занесоха в ма-
зето на къщата. Никой нито чу, нито видя нещо. Ули-
ките бяха подхвърлени от тези, които трябва, там къ-
дето е нужно. Последва втора част на операцията. 
Джип на службите, с тежко въоръжени командоси, се 
изсипа пред къщата на Костадинови, след десетина 
минути. Семейството бе събудено, както подобава 
при специална операция на този вид служби, с рит-
ници и удари. 

- Ставай веднага – човека с маска на главата, срита 
спящия в леглото мъж. 

- Какво става, кой си ти?- изстена домакина на къ-
щата. 

- ГДБОП...- последва още по силен шут в слабините 
на Костадинов. 

Естествено той се подчини на заповедите на уни-
формените мъже и бе заведен в мазето. 

- Какво е това, а Костадинов?- посочва му двата 
мастербокса. 



 
 

214 
 

- За първи път виждам тези кашони! 
- А знаеш ли какво има вътре? Отговаряй, знаеш ли 

какво е това?!? 
- По телевизията съм виждал как залавяте такива 

нелегални цигари.... 
- А значи, знаеш за цигарите- ритва го зверски в 

глезена, от което той пада на пода. 
- Цигарите не са мои...  
- О и оказваш съпротива на длъжностно лице, при 

изпълнение на служебните му задължения – рита в 
бъбреците падналия мъж. 

- Колега пиши му протокола! А вие пак пишете във 
Фейсбук, че премиера имал интелект на маймуна!  

 
Радослав бе инвалид от дете. Диабета бе поразил 

най силно зрението и бъбреците му. Отдавна бе свик-
нал с инсулиновите инжекции до такава степен, че 
вече го отвращаваха малките дупчици по тялото му, 
които зарастваха бавно, поради високата му кръвна 
захар. От всичко най много, той искаше да е здрав, да 
може да работи и най после да се ожени. Уви това бя-
ха неизпълними желания, болестта го съсипваше бав-
но и мъчително. Събуди се със силно сърцебиене, 
стана от леглото залитайки и отиде в тоалетната да се 
облекчи. След като свърши всичко това, което го из-
мори неимоверно, постави обичайната си доза инсу-
лин и закуси две филии хляб с маргарин. Пенсията 
му бе малка, тъй като трудовия му стаж бе малък и 
винаги бе работил нископлатена работа, поради за-
боляванията си. Парите не му стигаха, живееше сам в 
наследствено жилище. Най тежко му беше през зима-
та, когато температурите в апартамента, падаха до 
нула градуса по Целзий, по точно стайния термоме-
тър бе предвиден да отчита нулата, като най ниска 
температура. За негова огромна радост, навън сега бе 
лято. Той се облече и отиде да види своя приятел, съ-



 
 

215 
 

що инвалид с два ампутирани крака, който живееше в 
съседния блок. Отключи вратата с ключа, който му 
беше дал Явор и влезе. 

- О, Явка какво правиш? 
- Какво да правя Радо, чакам те да дойдеш, че да ми 

купиш хляб от магазина! Щяха да правят приспособ-
ления във входа на блока за инвалидната ми количка, 
оказа се че общината пак няма пари за това! Добре, че 
си ти...а то иначе кучета ме яли. 

- Минали през тоалетната вече? 
- Слава богу, това се научих и сам да го правя! Ето 

ти един лев и шейсет стотинки, за хляб и кисело мля-
ко... 

- Добре аз отивам до магазина, като се върна ще си 
чуем приказката. 

Излиза до супера, купува за приятеля си каквото му 
е поръчал и се връща обратно. 

- Ето ти хлебеца и млекцето- оставя ги на масата в 
кухнята. 

- А бе ти нали щеше да се явяваш тия дни на ТЕЛК? 
- Е утре трябва да съм там, в 10.30 часа. 
- Да ама знаеш ли какво се говори? Че заради кри-

зата, държавата спира всички инвалидни пенсии, с 
заключение на незрящите хора и на тези, които са в 
инвалидна количка!!! 

- Не може да бъде! И аз какво ще правя тогава....Не 
го вярвам това! 

От включеният радиоприемник музиката изведнъж 
замлъква и се чува гласът на говорителката, която 
обикновено съобщава новините. 

„- Днес на извънредно заседание правителството 
реши, че поради увеличения бюджетен дефицит, в 
следствие на световната криза, ще спре да изплаща 
всички инвалидни пенсии. Единствено незрящите и 
хората в инвалидни колички ще получават социални 
помощи, и то половината от размера на досега полу-
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чаваните пенсии. Очаква се днес решението на пра-
вителството да мине за гласуване през Народното 
събрание. Никой не се наема да каже, какво ще се 
случи със стотиците хиляди хора в неравностойно 
положение, ако парламента одобри това решение. 
Очаквайте новините в 16 часа, когато ще можем да ви 
информираме за крайното решение на народните 
избраници по този наболял проблем. ” 

- Ей тия хора са луди наистина! И без това пенсии-
те са толкова мизерни и не стигат доникъде, ами сега 
щели да ги спират! Това не са хора бе, Явка... 

- После защо хората се самоубивали или ръста на 
психичноболните в България рязко се е покачил! 

- А бе ти замислял ли си се, какво ще стане с жили-
щата на такива хора като нас с тебе, които нямат ни-
какви наследници, след като умреме?!? 

- Държавата ще ги прибере... 
- Започвам да си мисля, че целта им е да ни измо-

рят! Такива от които нямат полза, не са им нужни и са 
им само в тежест! Трябва да ни дават пенсии...А така 
като спрат пенсиите, един път тия средства предвиде-
ни за пенсии ще ги присвоят под формата на бонуси 
към заплатите си, втори път като нямаме пари, ние ще 
измрем и после ще обсебят и жилищата ни. ТЕ винаги 
са на печалба!!! 

- Не бях разглеждал нещата под този ъгъл, но като 
се замисля си изцяло прав! Жилищата на хората без 
наследници, отиват в ръцете на държавата! А когато 
държавата прави така, че тези болни хора да измрат и 
после да заграби жилищата им....Налице е и престъп-
ление и мотив! Държавата е престъпник , а управни-
ците са извършителите! 

- И какво можем да направим ние с теб, а Явка? 
- Какво да направим...Аз съм без два крака, а ти бо-

лен от диабет в тежка форма! Ти ми кажи какво да 
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направим? И когато няма никакво гражданско общес-
тво и организации да ни защитят! 

- Сдружения на инвалидите има и Агенция за хо-
рата с увреждания има! Но те са само един придатък 
на държавата т.е. те са пипалата на октопода! Цялата 
българска държава е една мафия!!! 

- Ти да си видял добро от тия сдружения на инва-
лидите? Щото аз освен две яйца и един козунак за 
Великден, нищо друго не съм видял! 

- Нали ми се полагат безплатни обувки заради ор-
топедичните проблеми, които имам! Е знаеш ли как 
са го измислили? Направи ли са си фирми, които 
правят такива обувки, че от тях ставаш още по сакат. 
Извинявай за думата, ама си е точно така! А иначе 
държавата отпуска 250 лева за изработването на тези 
ортопедични обувки....Да ама чии мислиш са тия 
фирми, които изработват тези некачествени кундури? 
Айде познай от три пъти! Пет такива фирми смених и 
накрая си казах, повече няма да участвам в техните 
далавери! Краката ми се изкривиха съвсем! 

- А бе няма оправия в тая държава! 
Така докато си бъбреха двамата приятели, часът 

неусетно стана 16.00 и Явката включи радиото. 
„Парламента окончателно утвърди решението на 

правителството за спирането на плащанията на инва-
лидни пенсии, с изключение на незрящите хора и на 
тези в инвалидни колички. Като последните ще полу-
чават социални помощи в размер на половината от 
досегашните си пенсии. До мен е министъра на соци-
алните грижи и труда..... 

- Г-н министър, какво продиктува вземането на то-
ва крайно решение от кабинета на управляващата 
партия ? 

- Както знаете Европейския съюз е в финансова 
криза. Брюксел призовава за свиване на бюджетните 
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разходи и ние решихме да изпълним тази политика 
на орязване на социалните плащания... 

- Да, но какво ще стане с тези няколкостотин хиля-
ди българи в неравностойно положение? 

- Значи ние ще се погрижим за безспорно доказа-
ните чрез ТЕЛК българи в неравностойно положение, 
по конкретно за незрящите хора и тези в инвалидни 
колички...Но и там продължават да текат проверки, 
относно достоверността на това,  доколко тези хора са 
наистина инвалидизирани правомерно. 

От направените досега проверки се оказа, че около 
90 процента от общия брой инвалиди са получили 
неправомерно инвалидност. 

- Искате да кажете, че ТЕЛКовете са корумпирани и 
тези 90 процента са си платили, за да им се издаде 
такова решение, без те да са в действителност болни 
хора?!? 

- За съжаление се оказва точно така! Корупцията в 
България е в особено големи размери... 

- Добре, но как е възможно толкова много хора да 
се сдобият с ТЕЛК решения за инвалиди, без изобщо 
да са болни? И какво прави правителството за да ов-
ладее положението? 

- Текат проверки в ТЕЛКовете и се надявам скоро 
да имаме ясна картина относно действителния брой 
на инвалиди в България. Повече за сега не мога да 
кажа. 

- Благодаря ви г-н министър.” 
- Е сигурно и аз съм си платил, за да ми бъде изда-

дено решение, че съм болен от инсулинозависим за-
харен диабет! Най големите мошеници сте вие управ-
ляващите! А как за бонусите към заплатите си, наме-
рихте пари! Вие не бонуси, ами и заплати даже не 
заслужавате! Гадове мръсни...  

На следващия ден, Радослав е на ТЕЛК. Извикват 
името му и той влиза в кабинета, където е комисията 
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от лекари, представител на НОИ и нововъведения 
член на ТЕЛК от страна на ДАНС. Предназначението 
на тези представители на ДАНС беше да предотвра-
тяват всякакви опити за корупция сред ТЕЛК. 

- Заповядайте, седнете. Предполагам сте чули вче-
ра, най новото решение на правителството относно 
инвалидните пенсии? Така като гледам документите 
ви – поглежда здравното досие на Радо – не сте нито 
сляп, нито без крака! Знаеш какво следва в твоя слу-
чай според новата директива.... 

- Ше ме лишите от пенсията ми и тъй като съм теж-
ко болен и не мога да работя, ще умра от глад и бо-
лестите си! 

- Според нашето ново заключение, диабета ти, ма-
кар и тип 1 инсулинозависим, позволява да работиш 
някаква лека работа, например портиер. За това те 
насочваме към Агенцията по заетостта, където биха 
могли да ти предложат работа по новите европейски 
програми за хората с увреждания. 

- А след като умра, държавата ще сложи ръка на 
единственото, което ми остана – наследствения апар-
тамент! Това ли е целта на новата директива, хората с 
увреждания да измрат, понеже държавата няма полза 
от тях? А след това да заграбят имотите на хората без 
наследници! 

- Тези неща не ги решаваме ние, а само изпълнява-
ме! 

Намесва се и представителя на ДАНС, който излиза 
с делово предложение към Радослав. 

- Но има възможност, изведнъж да се окажете нез-
рящ и да запазите поне половината от досегашната си 
пенсия! Цената е приемлива, пет хиляди лева! Носите 
тук, до половин час пет хиляди и ще ви издадем ТЕЛК 
решение, в което ще пише, че сте загубил зрението си 
на 100 процента. 
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- В интерес на истината, аз и без това съм вече по-
лусляп от диабета.... 

- Да, но не сте 100 процента сляп! А ние ще ви пи-
шем в решението, че това е факт! Така ще запазите 
половината от досегашната си пенсия! 

-А бе хора вие не разбирате ли, че живея единстве-
но от пенсията си и нямам други доходи! От къде да 
ви взема пет хиляди лева! Нямам пари... 

- В такъв случай губиш и малкото, което имаш! 
Свободен си....Този път няма нужда да чакаш, за да 
получиш решението си, тъй като такова няма да има, 
закриваме досиетата на такива като теб. 

- А инсулина как ще си получавам? 
- Да инсулина остава задължение на държавата, но 

го прехвърляме на личните лекари! 
- Ще го получавам вече от личния си лекар! И пак 

ще е безплатен, така ли? 
- Няма безплатни неща на този свят! За теб ще е 

безплатен както досега, но за държавата е разход! Ако 
все пак намериш парите за които говорихме, можем 
да изчакаме максимум още един час, след това край... 

- Проклети да сте....псета мръсни! 
Радослав излиза псувайки от кабинета на ТЕЛК. 

Упътва се към Агенцията по заетостта да провери за 
програмите за инвалиди. Посреща го любезна и ус-
михната служителка. 

- Има такива програми, но както знаете работода-
телите избягват да наемат хора с увреждания, въпреки 
облекченията, които държавата прави за тях. Все пак 
ако желаете да бъдете включен в такава програма, 
първо трябва да се регистрирате като безработен.... 

- Кажете ми откровено, възможно ли е да започна 
работа по такава програма? 

- Зависи каква квалификация имате, какво образо-
вание сте завършил. 
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- Средно образование имам, „оператор преработка 
на полимери” е квалификацията ми....но не мога да 
работя такава работа заради заболяванията си. 

- То и без това такава работа няма. Знаете, че сме в 
криза. Трудно е да започнете работа по програма за 
хора с увреждания. Но аз ви съветвам да се регистри-
рате като безработен, за да може веднага да бъдете 
включен, ако излезе нещо по тези програми. 

- Значи досега получавах пенсия по болест, от днес 
ме лишиха от нея! От какво да живея аз? Като първо 
съм тежко болен и второ няма никаква работа.... 

- Много добре ви разбирам, но не мога да ви по-
могна. Социалните помощи вече ги спряха, а за да 
получите обезщетение, трябва да сте работил девет от 
последните петнадесет месеца. Съжалявам, но такава 
ни е държавата! 

- Добре, а гърците как могат да живеят толкова го-
дини в разкош на гърба на европейския съюз и най 
накрая да им опростят всички дългове! И това опро-
щаване ще е второ или трето откакто са влезли в ЕС! 

- Ох не знам, не знам....не случихме на управници, 
мойто момче! 

- Ами добре....ще се регистрирам като безработен, 
пък дано излезе нещо... 

- А вие ако имате приятели бизнесмени, така е най 
сигурно, че ще си намерите работа! 

- Е аз, ако сам си намеря работа, тогава какъв е сми-
съла от съществуването на агенцията по заетостта?!? 

Тук отговор от страна на служителката не последва 
и Радо напусна обезкуражен поредната държавна ин-
ституция. Той бе реалист и осъзнаваше, че не е в със-
тояние да работи заради заболяванията си, въпреки 
това се поинтересува какви са перспективите в аген-
цията по заетостта. Диабета много измъчваше горкия 
човек, бъбреците му бяха на финала на своя живот. 
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„ За какво трябва да продължавам да се мъча на то-
зи свят? Скоро ще трябва да мина и на хемодиализа. 
Зрението ми рязко се влоши, сърцето и то не спря да 
ме тормози! Най добре ще е да сложа край на всичко 
това! На никой в тая държава не му пука за болните 
хора! Защо да продължавам да живея! Болен, сам, ни-
кому ненужен....” 

С тези мисли в главата, Радослав се прибра у дома 
си. Не сложил и троха в уста, извади инсулиновата 
„писалка”. Постави си 60 инсулинови единици, което 
беше еднократната му доза. Вместо да спре, той си би 
още 60 инсулинови единици на три пъти, т.е. общо 
240. Легна в леглото и я зачака с усмивка на лицето. 
Представяше си я, не както обикновено я изобразява-
ха по картините, повечето художници – стара, сбръч-
кана и с коса в ръцете. А млада, красива и добра.                                      
ще дойде, ще му се усмихне и ще го прегърне кротко 
и нежно. Инсулина започна да действа, обхвана го 
силна тревожност, но усмивката си оста-
на....Адреналина му рязко се повиши, той се изпоти и 
разтрепери. Получи световъртеж и погледа му се за-
мъгли. И тогава тя се появи. По хубава отколкото си я 
беше представял. Легна тихо до него и впи устни 
страстно. Докато не изпи целия живот от него! Най 
нежната целувка, която бе получавал през живота си! 
Целувката на смъртта....  

 
 

Щатите, Чикаго.  

Крум се връща в института по молекулярна биоло-
гия в извън работно време, където  е спрян от охрана-
та. 

- Добър вечер г-н Хански. 
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- Добър вечер, забравих да свърша нещо, а ни тряб-
ва за утре спешно... 

- Заповядайте. Влезте, но куфара ще оставите при 
мен. 

- В куфара има специални материали и документа-
ция по експеримента, който работим.... 

- Знаете правилника за вътрешния ред на институ-
та! В извън работно време имате право на достъп, но 
без да внасяте или изнасяте каквото и да е от институ-
та. 

- Но материалите с които ще работя са в куфа-
ра....без тях не мога да свърша нищо! 

- Съжалявам, но правилника е за всички! Заповя-
дайте утре в работно време. 

- Имате право, аз съм си виновен, че забравих да 
свърша това в работно време.  Лека работа! 

Крум излезе от сградата и се качи в джипа, който го 
чакаше на отсрещната страна на улицата. 

- Ударихме на камък, момчета. Охраната е стрикт-
на и не ме пусна да вляза с куфарчето, правилника на 
института не го позволявал след работно време. 

- И сега какво ще правим? Как ще направим дубли-
кат на апаратурата, с която трябва да клонираме 
Апостола?- зачуди се Ивайло. 

- Лабораторията, където се намира апаратурата, 
има ли прозорец, който гледа към улицата... 

- Да. 
- На кой етаж е?  
- На четиринадесетия. 
- Апаратурата в близост до прозореца ли е? За да 

може репликатора да я сканира изцяло. Ще го включа 
в режим на работа „невидим”, имам предвид лазера. 
Обхвата му на действие е 100 метра. Сега само ще за-
памети атомната структура на вашата апаратура, а 
после в квартирата ще я възпроизведе...... Трябва само 
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да се качим на четиринадесетия етаж в жилищната 
сграда отсреща, на външното аварийно стълбище! 

- Но така може някой да види репликатора... 
- Налага се да поемем този риск! 
Симеон и Крум се качват по аварийното стълбище 

на четиринадесетия етаж и разполагат универсалния 
репликатор, като го насочват към прозореца на лабо-
раторията на института. Симеон го включва в режим 
на работа „невидим” и насочва лазерния лъч право в 
прозореца. След като лъча достигна прозореца, на 
екрана се изписа, че той има специална защита, която 
не позволява, проникването през него и по нататъш-
ното сканиране на обекта. 

- Лошо....прозореца е изграден от специална за-
щитна материя....Мога да го изгоря с лазера, но това 
означава да изляза от режим „невидим”, което ще 
привлече със сигурност чуждо внимание...А дори и да 
не ни забележат отдолу на улицата или тук по етажи-
те на сградата, сто процента съм сигурен, че такъв тип 
прозорец е вързан със системите за сигурност и охра-
на на института. Така, че прибираме такъмите и се 
махаме от тук! 

Двамата заслизаха надолу по стълбището, Крум 
силно разочарован. 

- И какво излиза, че няма как да сканираме апара-
турата за клониране? 

- Има още една възможност, но е много рискована 
работа! 

Влизат в джипа при Ивайло, който нервно пие ка-
фе от уличния автомат. 

- Айде бе, кво стана... 
- Нищо не направихме....Сложили са специален 

прозорец на лабораторията. 
- И сега? 
- Прибираме се в къщата! 
- И ще се откажем от всичко, така ли? 
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- Не, но ни остава единственото, което се надявах, 
да не се налага да правиме! 

- Нищо не разбрах!?! 
- Ще направим копие на репликатора и ще теле-

портираме един от нас в лабораторията, за да копира 
вашата апаратура за клониране! 

- Ще „телепортираме”........... Извинявай какво си 
пушил, че да мина и аз на него!  Разбрахме се, да не се 
дрогираме, докато не свършим сериозната работа! 

- Грам не съм помирисвал! Репликатора има и вто-
ра функция, може да бъде използван като телепорт! 

- И досега си мълчал за това нещо!!! 
- Точно за това си мълчах...И двамата ще кажете 

„Дай да отскочим за малко до България или Англия”! 
И тогава аз какво ще правя? Освен това, телепортира-
нето е много рисковано! Не винаги се получава добре, 
възможно е след процеса на дематериализирането ви 
и пращането по лъча, в крайната точка на дестина-
ция, да не се материализирате отново! Все още не съм 
проучил достатъчно тези процеси, нещата не са из-
чистени технически докрай. Кой е съгласен да го те-
лепортираме в лабораторията?!? 

В джипа настана невъобразим шум и боричкане. 
Крум и Ивайло като малки деца се надпреварваха за 
това, кой от двамата пръв да изпробва репликатора, в 
качеството му на телепорт. 

- Край на спора! Аз ще бъда телепортиран в лабо-
раторията....Тази машина е мое изобретение и аз нося 
отговорност за последствията от нейната употреба. Не 
искам после на съвестта ми да тежи нечия смърт. И 
двамата сте свестни момчета, не мога да поема такъв 
риск спрямо вас! 

- Да, но ако нещо се случи пък с теб! Ние не сме ус-
воили напълно работата с репликатора и особено 
втората му функция – телепортирането! Кой ще ни 
обучи тогава до края?- опита се да хитрува Ивайло. 
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- Казах край! Оставете ме да шофирам, защото ще 
направим някоя катастрофа! 

- Добре де! Толкова време сме вече заедно, а ти не 
си ни казал на какъв принцип работи репликатора! 
Това гениално изобретение, дело на българин! 

- На какъв принцип работи, че на какъв принцип 
работи...Ами ей така работи! 

- Добре де Симо, толкова ли ни нямаш доверие? 
- Нямам доверие на никого. 
- Айде бе, човек кажи най после как работи тая 

джаджа... 
- Добре бе, добре! Има един кристал в него, без 

който нищо не става! 
- Е какъв е тоя кристал? 
- Кристалът е с извънземен произход. Чували сте за 

Розуел, където са аварирали три летящи чинии. Този 
кристал е намерен в една от летящите чинии и ми бе 
даден, за да го изследвам и разбера за какво служи. 

- И на какъв принцип действа? 
- Ей много си припрян! Кристала акумулира съзи-

дателната енергия на Първия и Послед-
ния...Посредством тази енергия, която я има навсякъ-
де във Вселената, репликатора може да възпроизведе 
всичко  на този свят!Кристала е своеобразен акумула-
тор и трансформатор на съзидателната енергия. 

- Под Първия и Последния имаш предвид Бог, на-
ли така? 

- Точно така! Освен това в летящите чинии са на-
мерени и книги, написани на особен вид йероглифи. 
Лингвистите успяха да разчетат малки пасажи, в кои-
то се споменава и за друг кристал. Акумулатор на 
унищожителната енергия във Вселената. Мисията на 
тези извънземни е била да намерят втория кристал. Те 
са вярвали, че който притежава двата кристала е гос-
подар на света. 
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- Ако не бях видял възможностите на твоя реплика-
тор, щях да кажа, че това са бабини деветини! 

- И аз така си мислех, докато една нощ не ми се яви 
насън чертежа и техническото изпълнение на универ-
салния репликатор! 

- Значи все пак, не ти си го изобретил! А свише ти е 
пратен сън, как да го реализираш? 

- А какво е гениалността? Дар свише...Дар от Бога! 
Нима на всекиму е дадено да се докосне до този крис-
тал, да го изследва и най накрая в съня си да намери 
едно от предназначенията му! Нищо случайно няма 
на този свят, момчета...Това, че сме заедно сега, също е 
по божията воля! 

- Не съм виждал досега, толкова религиозен учен. 
По принцип науката отхвърля Бог, а религията ана-
темосва учените. 

- А аз ще кажа, че Бог е сътворил Вселената и е пра-
тил учените на Земята, за да опознаят и изучат него-
вите творения и по този начин да прославят делата 
Му! Амин. 

- Брей опасен си бил... 
Джипа спира пред къщата, която са наели за про-

веждането на експеримента с клонирането на Апос-
тола. Тримата влизат вътре обхванати от лека възбуда, 
неизменно съпровождаща големите учени, преди вся-
ко приключение с неизвестен край. Симеон разполо-
жи репликатора на масата, включи го и натисна буто-
на „авторепликация”. Машината запита автора на 
командата, дали е сигурен, че точно това иска. Симе-
он потвърди с бутона „Да” и процеса се стартира с 
едва доловимо бръмчене. Шумът идващ от реплика-
тора продължи около тридесетина секунди и после 
изведнъж утихна. Във въздуха сякаш от нищото се 
изсипаха шест двойки спираловидни конструкции, 
които започнаха да извайват основата на новия реп-
ликатор. След това спираловидните конструкции се 
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умножиха до двадесет и четири на брой, нагоре по 
вертикалата и плавно завършиха и последния детайл 
на новосъздадената машина. 

- Така момчета...Това беше лесната част! Сега идва 
трудното – телепортацията! Но за да спазим докрай 
процедурата, нека да тестваме първо как работи но-
вия репликатор. Някой иска ли да го копираме , да му 
направим двойник? Круме искаш ли да си направиш 
твой двойник, още един Крум? Крум втори ще изпъл-
нява неприятните за теб задължения в живота! Шегу-
вам се приятелю, макар това да е напълно възможно! 
Я докарай котката от кухнята. 

- Ама ти сериозно ли- облещва се Крум. 
- Докарай котката от кухнята ти казвам! 
Крум донася котката и я слага на килима, тя се из-

тяга блажено без дори да подозира какво я чака. Си-
меон нагласи новия репликатор в първоначален ре-
жим „тест” и насочи волфрамовото острие към дре-
мещата писана. Петдесет секунди бяха достатъчни на 
машината, за да възпроизведе още една мъркаща сла-
дурана досущ, като оригинала. Приличаха си като две 
капки вода, всъщност не си приличаха, а направо бяха 
еднакви. Атом по атом, протон до протона и така до 
последния щръкнал косъм по опашките им. От реп-
ликатора ли, от що ли, копието се изсипа директно 
върху оригинала и стана котка връз котка. Двете кот-
ки се вкопчиха една в друга, драскайки се и вдигайки 
врява до бога, в търсене на надмощие. Тримата учени 
се затъркаляха по пода от смях, при вида на нелепата 
и изпълнена с ирония ситуация. Така заредени с доб-
ро настроение, те пристъпиха към по сериозната част 
от своя план. 

- Пичове! Трябва да ви кажа, че досега съм телепор-
тирал единствено предмети и никакви живи същест-
ва. Да не говорим за хора! Така, че ние сме пионерите 
на Земята, дръзнали да извършим телепортация на 
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човешко същество! Ако не се върна, не ме помнете с 
лошо. Първо да локализираме лабораторията на кар-
тата на телепорта. На четиринадесетия етаж беше, 
нали така? Ето го и етажа! За вас остана само да на-
тиснете бутона „телепорт”. Айде момчета, с божията 
воля напред! 

Застава на метър и половина пред машината и дава 
знак на Крум да го телепортира. Крум натисна бутона 
и Симеон усети силен трус, като че земята под крака-
та му се разпадаше на съставните си частици. В след-
ващия миг осъзна, че не земята, а той се разпада на 
трилиони и трилиони атоми. Чувството на болка бе-
ше ужасно, но не трая дълго. Стана тъмно и оттам 
нататък загуби съзнание. Последва рязък преход към 
първоначалното му състояние. Страшна болка, все 
едно някой го събираше парче по парче, след падане 
от петдесетия етаж. Ярка светкавица озари съзнанието 
му, за момент чак го ослепи....И той се озова в тъмно 
непознато помещение, само усети някаква тежест в 
ръцете си. Спомни си смътно, че преди Крум да на-
тисне бутона за телепортация, Ивайло бързо му напъ-
ха в ръцете новия репликатор. Значи все пак съм жив, 
помисли си Симеон. Трябваше по най бързия начин 
да намери машината за клониране и да я репликира с 
програмата „умалител”, защото след десет минути 
телепорта щеше да го върне обратно при Крум и 
Ивайло. Нямаше как и той светна лампите в лабора-
торията, машините бяха две и на двете пишеше „кло-
нинг стар”. Не знаеше коя да сканира, а за двете ня-
маше да му стигне времето. Докато се чудеше какво да 
прави и се шляпаше по челото, ръката му неволно се 
плъзна по джоба на дънките и напипа мобилния му 
телефон. Веднага набра номера на Крум, но никой не 
се обади. Звънна и на Ивайло, който моментално се 
отзова. 

- Жив ли си бе, човек?!? 



 
 

230 
 

- В лабораторията съм, но не знам коя машина да 
репликирам! 

- По голямата! 
- Добре... 
Затвори телефона и започна да копира машината 

за клониране, в бърз режим на работа. Промени наст-
ройките само на режим „сканиране”, за да спечели 
време. 

Репликаторът тъкмо завършваше сканирането, ко-
гато по коридора се чуха стъпки. Симеон угаси лам-
пите, но вече бе твърде късно. От външната страна 
някой натисна бравата на вратата. Като разбра, че е 
заключена, охраната затърси връзката с ключовете из 
джобовете си. Оказа се, че ги е оставил на бюрото в 
дежурната стая. Изпсува ядосано и се върна да ги взе-
ме. Репликаторът приключи окончателно сканиране-
то, Симеон погледна часовника на ръката си, който бе 
и единствената му връзка с телепорта. Десетте минути 
бяха изтекли, той се разлюля като ударен от гръм. 
Болката бе неописуема, тъмнина и отново загуби съз-
нание.... 

 

Кратуница.  

Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу Ан-
гел в „опит за убийство на „цар” Миро. Дервентски – 
баща и син, които единствени се опитаха да защитят 
Ангел в мелето с фамилията на циганина, но също 
бяха пребити, са с обвинения за „нападение на длъж-
ностно лице по време на изпълнение на служебните 
задължения”. 

Така „справеливо” обвинените българи, са се съб-
рали да обсъдят, как ще се защитят в съда. 

- Как да докажем в съда, че те ни пребиха, без дори 
да сме им посегнали!- рече Дервентски баща. 
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- Никак не можем да докажем това! Властта – съд, 
полиция, прокоратурът е с тях, защото си плащат!- 
добави отчаяно синът. 

- Всъщност има една възможност и да се спа-
сим....т.е. като наемем най добрия адвокат в Пловдив 
и той ще ни избави от тези несправедливи обвинения, 
доказвайки нашата невинност. 

- Само, че това струва майка си и баща си. Откъде 
ще намерим толкова пари? 

- Имам един познат, който може да ни помогне в 
замяна на нашата лоялност.... 

- Сега трябва и с престъпления да се занимаваме, 
така ли? От трън та на глог, че по висок! 

- Изобщо не става въпрос за престъпления! А за ос-
вобождаването на България от политиците, които ни 
докараха до този хал. На есен ще има въстание, което 
ще помете политическата върхушка и народа ще взе-
ме властта в свои ръце! 

- Тая песен 45 години сме я слушали! 
- Този път е различно....Организацията идва извън 

България, от успели в чужбина българи! 
- А бе ти луд ли си! Кой ще си остави рахатлъка там 

и ще дойде да се главоболи с нас тук? 
- Аз ти казвам, че познавам един такъв много състо-

ятелен човек! 
- Дори и така да е! Знаеш ли, че ти говориш за бунт 

срещу властта! За това се полага затвор, ако преди 
това не ни убият без съд и присъда! 

- Питаш ме, как можем да се спасим от несправед-
ливия процес срещу нас! Това е начина... 

- Като вместо да ни осъдят, ни убият директно за 
бунт срещу властта! 

- Аз съм съгласен да участвам в тая работа!- твърдо 
каза Дервентски – син. 

- Сине ще ни избият като псета! 
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- Така не може! Работа няма, социална справедли-
вост да не говорим! Нужна е коренна промяна! Двай-
сет и две години чакаме да се случи демокрацията в 
България. А става от зле по зле! Трябва да се даде урок 
на управляващата класа най после, за да знаят, че на-
рода е над всичко! Че рано или късно идва време за 
разплата. Иначе тая робия никога няма да свърши, 
тате! 

- А бе то тъй. Ама каква е гаранцията, че после ня-
ма пак да ни яхнат новите?!? 

- Гаранция – Франция! Никога за нищо няма га-
ранция, тате! Но трябва ли да продължават да ни яз-
дят досегашните управници, които доказаха единст-
вено, че не им пука за нас? Аз казвам не! 

- Вижте, ще ви срещна с този човек, пък вие ще си 
прецените! Само мога да кажа, че аз такъв истински 
патриот, през живота си не съм виждал! 

- Е една среща няма да ни навреди- кандисва най 
накрая бащата- Води ни при него. 

- Така не става, първо трябва да се обадя по теле-
фона да се разбереме. 

Вади мобилния телефон, който му е дал Аспарух и 
набира неговия номер. 

В това време Аспарух е във Видинския край, в тър-
сене на нови хора готови да се присъединят към свя-
тата кауза. В този момент говори разпалено по теле-
фона с Крум от Щатите. 

- Значи можем да купим от американските пушки! 
- Да намерихме много сериозен български спонсор, 

който е готов да налее неограничено количество пари 
в нашата идея! 

- Е чак пък неограничено... 
- Говоря сериозно, възможностите му са неограни-

чени! 
- И с какво се занимава този човек? 
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- Разговора не е за телефон. Но скоро, може би ще 
се видим лично и тогава ще ти обясня всичко. 

- Най после една добра новина! А какво става с въз-
кресяването на Апостола? 

- Работим по въпроса, но... 
- Чакай, че ми звънят по другата линия. Трябва да 

приключваме, че тука работата ври и кипи! Айде  
Круме, със здраве! Ало? А какво правиш? Почнах да 
си мисля, че няма да се обадиш вече! Намерил си два-
ма човека? Да, ама сега не съм в Пловдив, но в 16 часа 
става! Да в хотела. Аз ще ви чакам във фоайето! 

Аспарух затваря телефона и се обръща към седми-
ната едри мъже, които са го наобиколили. 

- Както сами чухте, намерени са достатъчно пари за 
американските пушки! Нещата стават все по финан-
сово осигурени. Има ли верни люде като вас и пари за 
модерно оръжие, успеха ни е гарантиран! 

Сега всеки един от вас трябва да доведе двама-
трима човека, защото хора ще са нужни! Пак подчер-
тавам, не какви да е....А бедни, изстрадали от властта 
хора! 

- А, че то такива по нашия край с лопата да ги ри-
неш!- прогърмява гласът на най едрия от от седемте 
българи. 

- Ето ви по един мобилен телефон на всеки, с пред-
платен ваучер и моя номер записан в паметта му. И по 
хиляда евро на всеки! Тези пари са ви, да посрещнете 
нуждите си за два месеца. Храна, семейство и агита-
ция на нови членове за БРЦК. Айде със здраве, че 
трябва и други места да навестя.... 

Аспарух се качва в джипа и потегля за съседните 
села, където му предстои същата работа.Успява да 
намери още петима нови мъже, но и времето е нап-
реднало доста. За това той обръща джипа в посока 
Пловдив и без забавяне се отправя към града на тепе-
тата. 
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Ангел и Дервентски все още разговарят за предсто-
ящата среща в хотел Тримонциум Принцес. 

- Добре де, като е толкова състоятелен този българ-
ски емигрант, не може ли малко да ни подпомогне 
парично, а Ачо?- светват лукаво очите на Дервентски. 

- А бе тате, парите са за въстанието... 
- Ако ви одобри, ще получите сума, която ще ви е 

достатъчна....както сте безработни от една година. 
- А бе човек, що не започна с това?- възторгва се 

Дервентски старши. 
- Май само парите те интересуват? Ама има някой 

условия, на които трябва да отговаряш, преди да по-
лучиш парите. 

- И какви са тези условия? 
- Е това ще го чуеш лично от този, който ги дава. 
- Не виждам нищо лошо в това, да бъдем стимули-

рани финансово. Ами то иначе и от глад може да ум-
рем, дет се вика! 

- Гладен няма да умреш, не бой се! Хайде да ходим 
на спирката, че ще изтървем автобуса за Пловдив. 

Автобуса пристига в града със закъснение от пет-
надесет минути, което е обичайно за почти всички 
видове обществен транспорт в България. Тримата 
мъже хващат маршрутка до хотела и стигат пет мину-
ти преди уречения час за срещата с Аспарух. Влизат в 
Тримонциум Принцес, но във фоайето не ги чакаше 
никой. Става шестнадесет часа и пет минути и Ангел 
извади мобилния телефон, за да се обади на идеолога 
на въстанието. В този момент в хотела запъхтян влезе 
Аспарух и се извини  за закъснението, като поведе 
тримата към лоби бара. 

-Настанявайте се удобно момчета. Ангел обясни ли 
ви каква е работата? Трябват ни верни хора, които 
могат да пазят тайна! 

- Ами каза, че вие организирате бунт срещу властта 
и за нашето участие, ние ще получим пари! Така де, 
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ние сме бедни и безработни хора и без това няма от 
какво да се прехранваме! 

- Вярно ви е казал за въстанието, но парите ги да-
вам не за да участвате, а от добро сърце. Пък и гладен 
въстаник, има ли сила да държи пушката, че и мерни-
ка му да е точен! Значи вие не сте наемници при ме-
не! Най важното е да имате вътрешното убеждение, 
че няма друг начин България и народа да се спаси от 
тая робия! 

- Може ли да питам нещо?- плахо рече Дервентски 
баща. 

- Питай байно....Аз не съм ти душманин. 
- Ами какво ще стане, ако въстанието успее? След 

това, как ще подобрите живота на обикновения бъл-
гарин? Много от политиците обещават преди да ги 
изберем, пък после забравят народа! 

- Хубав въпрос! Ще повишим стандарта на живот 
на българина посредством научния потенциал, който 
има народа ни! Самият аз съм учен, имам мой изобре-
тения в областта на компютрите. Правя нови разра-
ботки, които като успее въстанието и се върна в Бъл-
гария завинаги, ще патентовам в родината си и един 
лев няма да взема от това! Всичко ще отива в държав-
ната хазна за най бедните и изстрадали българи. За 
здравеопазване и образование, за по добри пенсии на 
нашите родители сега! Имам и други колеги на Запад, 
изтъкнати български учени, готови да работят за бла-
гото на България. Ние нашите пари вече сме ги спе-
челили в чужбина. Така, че оттук нататък искаме да 
работим, за това да не се загубим като народ и държа-
ва! Готови сме да умрем за тази идея! Има все още и 
такива българи! 

- Говориш като Левски и Ботев! 
- Те са нашата светиня и единствен пример за под-

ражание! Но заедно можем всичко! 
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- Пишете ме при въстаниците!- отсича смело Дер-
вентски син. 

- Където синът, там и бащата. Крушата не пада по 
далече от дървото!- трогна се и баща му. 

- Гладни ли сте момчета, че да поръчам нещо.... 
- Ами първо работата да свършим, пък после ще 

хапнем- отвърна синът. 
- Път на младостта! Тогава да ставаме и ходим в 

БЛРС, да ви регистрираме като ловци! А скоро ще 
имате и пушките! 

Четиримата станаха като един и поеха по стъпките 
на Ботев и Левски. 

 
 

Кабинетът на премиера Царски.  

Министърът на финансите получава нареждане от 
министър председедателя. 

- Пострадалите от земетресението в Перник, след 
оценка на щетите от комисията, да получат по триста 
двадесет и пет лева на домакинство! 

- Но, г-н премиер щетите са много сериозни и тези 
пари са крайно недостатъчни! 

- Мрънков кой е министър председател на Бълга-
рия! Когато станеш ти премиер, тогава ще решаваш 
дали са достатъчни или не! Казах триста двадесет и 
пет лева, живеем във време на финансова криза! 

- Разбрано г- Царски. 
- Айде бягай да оправиш документите на тези 

обезщетения. И пуснете до медиите призив, че граж-
даните трябва да почнат да се застраховат срещу зе-
метресения. Какво е това? Все държавата и аз сме 
длъжни да им оправяме бакиите... 

Мрънков излиза и влиза Патриотарски, главен ре-
дактор и собственик на вестник „Апостола 1837”. 
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- Влизай, влизай...как ти беше името? 
- Патриотарски. 
- Хубаво име носиш, а пък правиш глупости! Може 

ли непроверени факти по мой адрес да публикуваш 
на първа страница на вестника си? „Министър пред-
седателя Царски замесен в трафик на наркотици”. А 
бе ние ги ловим, ти пишеш, че аз съм замесен. Не видя 
ли какво стана в Русе с комбайна за Холандия! Шейсет 
и осем килограма кокаин хванахме! 

- Значи, аз само съм публикувал препечатка от най 
големия немски вестник. Направихме си труда да 
преведем материала на български и да го отпечатам в 
моя вестник „Апостола 1837”... 

- Много хубаво „Апостола 1837”! Ето и при мен на 
стената има портрет на Апостола на свободата. Ама 
бива ли непроверени факти да пишеш за мен. Аз мога 
да те съдя, нали знаеш! 

- Пак ви казвам, това е препечатка от най автори-
тетния немски седмичник за политика. 

- Значи като е немски и всичко е истина, така ли 
Патриотарски? 

- Това не знам със сигурност. 
- Сега ще отидеш в редакцията на вестничето си и 

ще напишеш едно опровержение на статията си плюс 
едно извинение към мен. И ще считам случая за заб-
равен! 

- Аз не мога да пиша опровержение на материал, 
който не съм писал аз, а един от водещите разследва-
щи журналисти в Германия. 

- А искаш ли документите за кредит, които си по-
дал в банката, да се озоват в кошчето за боклук! И вес-
тничето ти да фалира....Как я мислиш ти тая работа, 
а? 

- За мен истината е над всичко! И не позволявам да 
ме изнудвате по този начин! 
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- Аз те извиках да се разберем като хора! Ти си оба-
че твърда глава....Вън от тук, напусни кабинета ми 
долен драскач! 

Вестникаря излиза на заден ход, изплашен от изб-
лика на ярост у премиера. 

- Немците ще ме определят и категоризират що за 
човек съм! И как да живея. Оправете си първо вашата 
държава, пък тогава се захващайте с нас! Освен това не 
знаете ли, че който не се е хванал с нас, той не е рух-
нал! Много бързо забравихте за Хитлер. 

Обажда се по телефона на министъра на правосъ-
дието. 

- Ало Железарска до половин час в кабинета ми! Не 
този път е изцяло служебно. 

Министъра на правосъдието на двадесетата минута 
е вече в кабинета на Царски. 

- Слушам г-н премиер. 
- Какво става със Закона за конфискация на неза-

конно придобитото имущество?!? 
- Работиме по него, все още! 
- До три дни да е завършен и внесен в Народното 

събрание за гласуване! 
- Слушам! 
- И по телефона не ме питай лично ли е или слу-

жебно, че ми писна и моя телефон да го подслушват и 
после да давам обяснения пред медиите! Ясно? 

- Ясно- излиза. 
Междувременно работния ден е свършил и Царски 

се отправя със служебния автомобил към дома на же-
ната на своя живот. Ивелина бе една от най заможни-
те българки, шеф на надзорния съвет на банката, коя-
то обслужваше всички държавни предприятия и инс-
титуции в България. Преди Царски да стане минис-
тър председател, тя благодарение на него участваше в 
управлението на множество фирми, някои от които 
свързани със знакови представители на силовите гру-
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пировки. Към момента освен председател на надзор-
ния съвет, тя бе и основен акционер във въпросната 
банка. Ивелина бе успяла и красива модерна жена, 
живееше със премиера на семейни начала, но без 
официален брак. 

- Здравей Ивче- целува я по бузата. 
- Как си мили? 
- Как да съм! Само проблеми....изкарвам мандата и 

се махам от политиката! Ох, ще ми олекне... 
- Днес пък какво стана? 
- А бе един вестникар, публикувал статия от немс-

ки вестник за мен, че съм замесен в трафика с нарко-
тици! 

- Е че то да не е лъжа!- смее се дяволито. 
- Айде сега и ти ще ме ядосваш. 
- Не бе ти ги ловиш....Я ела при мама да те гушне! 

На мама мъжлето... 
- После, ония бюргери от Брюксел постоянно ми 

тровят живота с техния надзор. Съдебната реформа 
буксувала! 

- Е че как ще буксува...тя да не е автомобил! 
- Айде пак се бъзикаш и ти с мен! Да, ама аз спеших 

правосъдната министърка, до три дни да внесат в 
парламента за гласуване Закона за отнемане на неза-
конно придобито имущество. 

- Ей как можа да направиш това нещо! Нали знаеш, 
че веднага ще ме погнат като най имотната българка! 
– разгневява се не на шега. 

- А бе никой няма да те разследва! Кой ще смее да 
те закачи, като знаят с кого живееш! 

- Ще ме опазиш ли от тия цербери, а Боре?!?- при-
тиска се уплашено в него. 

- Ще те опазя, обаче искам да откажеш кредит на 
фирмата на вестникарчето, което писа против мен! 

- Че ти пък откъде знаеш, че то е кандидатствало за 
кредит в моята банка?!? 
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- Ей тъй на знам.... 
- Ех тоя Лъчо! МВР-то си е свършило работата, а? 
- Както и да е! Ще му откажеш кредита, нали Иве? 
- Ще помисля и ще видим – усмихва му се загадъч-

но тя. 
- Е как така! Той ще ме плюе, а пък ти ще си помис-

лиш.... 
- Нали знаеш, че всяко нещо си има цена. 
- Сега пък какво ще искаш? 
- Онова нещо, което никога не си ми правил! 
- Онова нещо!- поглежда я  неразбиращо. 
- Да, за което те моля почти всяка нощ.... 
- Ааа това нещо ли?!? 
- Да и кредитчето ще му бъде отказано- приближа-

ва се към него- и той никога няма да има възможност 
да те плюе повече! Вестничето му ще фалира, а той 
ще се нареди на дългата опашка от безработни жур-
налисти! 

- Нали знаеш, че не мога да правя такива неща- 
поглежда я умоляващо. 

- Но скъпи, едно кунилингусче какво толкова!- раз-
тваря пеньоара под който е гола. – Цуни, гуни, куни! 

Премиера застана на колене пред красивата бан-
керка и разтвори нежно гладките и изваяни бедра. 

 
 

Кабинетът на министъра на вътреш-
ните работи.  

Лъчо излезе на балкона и запали цигара, всмукна 
от качествения тютюн с огромно удоволствие и някой 
зазвъня настойчиво по мобилния му телефон. 

- Кажи Миро! Какво стана пък сега? 
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- Разговора не е за по телефона. Що не вземеш да 
наминеш към мен, тъкмо ще видиш как вървят неща-
та. 

- Ей нямам мира от теб! Айде, днес съм малко по 
свободен....Ще дойда към шестнадесет часа! 

- Добре, ще те чакам в цеха. 
Министъра набра по стационарния телефон пре-

миера Царски. 
- Ало шефе, ще трябва да отида до Пловдив по сиг-

нал за нелегално производство на цигари... 
- Добре Лъчо действай! Няма нужда да ми се обаж-

даш за такива неща. Като ги заловите, тогава ще ми 
докладваш. 

- Ясно шефе. 
Излиза от кабинета, слиза в барчето на министерс-

твото и освобождава охраната и шофьора си. Отива в 
гаража и взема служебния си автомобил. Зарежда го-
риво от близката бензиностанция и хваща пътя за 
Пловдив. Емва новата, мощна немска машина по ма-
гистрала Тракия и за около час е в града на тепетата. 
След още двайсетина минути е в Кратуница пред це-
ха, където го чака „цар” Миро. Цеха е разположен 
извън селото, скътан в китната горичка. 

- Айде бе началник, добре си ми дошел! Да видиш 
лично новата машина, която ти купи....Няма грешка, 
направо ги изстрелва тия цигари! Няколко пъти по 
бърза е от предната! 

- Дай сега да изчистиме сметките. Машината струва 
500 000 долара, аз я платих изцяло. Тютюна и работ-
ниците са от теб. С новата машина, която купих на 
старо, но е три пъти по бърза от предната, генерираме 
три пъти по висок чист доход. И така като направиме 
една груба сметка, за един месец , откакто работи тая 
машина, сме спечелили около шест милиона лева. 
Уговорката беше една трета от печалбата е за теб, а аз 



 
 

242 
 

получавам две трети. Къде са ми четирите милиона, а 
Миро? 

- Ела с мен! 
Води го в един бункер, вкопан в земята. Разравя 

шумата отгоре и отваря масивен капак, заключен с 
най обикновен катинар. Спускат се надолу по бетоно-
вите стълбища и стигат до помещение с размери 50 
квадрата. Пред очите на министъра се откри гледка, 
каквато не бе виждал никога през живота си. Цялото 
помещение бе пълно догоре с пари, някои вързани на 
пачки, а други просто захвърлени. 

- Е може ли такава безотговорност? Поне ги напра-
вете всичките на пачки! 

- Айде сега вземи си четирите милиона....ако мо-
жеш- смее се доволен и щастлив. 

- До една седмица парите да са на пачки и моите 
четири милиона заделени. Иначе землянката си я би-
ва! Изолация има ли тук, че да не изгният парите ни?  

- Първата ми работа беше да направя изолацията! 
Ще си получиш парите в пачки, както ги искаш. Само 
че имаме друг проблем... 

- Какъв проблем? Преди около месец с риск за жи-
вота си, едва се справих с конкуренцията от Вълчи 
дол, за която ти ми сигнализира....що не ме убиха! 

- Да, да чухме за това по новините! Тя там работата 
била много сериозна. Да заловиш „Изродите” си е 
жив героизъм! Този път проблема е друг. 

- Ей аман от твоите проблеми, бе човек! 
- Чакай бе началник, те моите проблеми са и твои. 
- Добре бе, добре! Казвай сега... 
- Аверите ми докладват, че народа масово ще за-

почне да си купува насипен тютюн и нашия бизнес 
ще умре. 

- И аз какво да правя? Аз не само си избих парите за 
високоскоростната машина за цигари, а съм и на пе-
чалба три милиона лева и отгоре... 
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- Става въпрос за по нататък! Ще продължим да 
произвеждаме тези цигари без бандерол, ама защо да 
не започнем да продаваме и насипен тютюн! 

- Тука вече е твойта далавера, нали така? Понеже ти 
държиш производителите на тютюн! 

- Не бе началник. Народа много обедня и не може 
да си позволи вече и кутия цигари! 

- Ако това е така, не е добре положението....Трябва 
да подгоним тия, които продават насипен тютюн! 
Твоите авери откъде имат тая информация за насип-
ния тютюн? 

- Казаха, че само да влезеш в интернет и да напи-
шеш „тютюн” , излизали обявите с телефоните им, 
откъдето можеш да си поръчаш... 

- Тогава ще ги погнем яко тия пишман търговци! 
- Ами то иначе умира нашия бизнес! Ама докато ги 

изловите, да вземем и ние да продаваме насипен тю-
тюн, а началник? 

- Не засега остава така, както си е било. Пък после 
ще видим! 

- Не, ама тия дето продават насипния са много хит-
ри. Използват чужди сим-карти, постоянно ги сменят, 
ама дано да ги хванете! 

- Ти не бери грижа за тая работа! Аз ще тръгвам. 
Продължавате да работите по същия начин! Ако има 
нещо, звъниш веднага на мобилния ми! Айде със 
здраве.... 

 
САЩ. Президента на Световната банка е свикал 

съвещание на главните икономисти, на което присъс-
тва и директора на Международния валутен фонд. 

- Господа извиках ви за да вземем решение по на-
растващата задлъжнялост на гръцката държава и не-
възможността да обслужват кредита си. Веднъж вече 
им опростихме част от стария дълг, мисля че е време 
да преминем към плана, дълг срещу земя. Ще им пос-
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тавим трудно изпълними условия по бюджетните 
рестрикции. Драстично орязване на минималната 
работна заплата в частния сектор, също така на дър-
жавните чиновници и най накрая пенсиите. Те ще се 
постараят да изпълнят тези тежки изисквания и тога-
ва ще постигнем нашата цел – гръцката земя ще пре-
мине в наши ръце, а приватизацията на ключови 
държавни отрасли допълнително ще ни обогати. Раз-
мера на заема, който сме им отпуснали е нищо в срав-
нение с тези придобивки. Обикновения грък поставен 
във финансова невъзможност, в търсене на средства за 
оцеляване ще започне да разпродава на безценица 
земята си.И тогава ще се появим ние и ще изкупим 
земята им. Но преди това ще сме получили вече во-
доснабдителните и канализационните им компании, 
пристанищата им и останалите хапки от държавната 
баница. След като станем собственици, монопола 
върху тези услуги ще е наш и ще можем да ги дерем, 
както си искаме. Директора на Международния валу-
тен фонд, като европеец има задачата да стикова не-
щата с нашите хора в Европейската централна банка, 
така че този път Гърция да клекне окончателно и да 
приеме „спасителния ни план”. До седмица да сме 
изпратили там наши представители, натискът трябва 
да е много силен и да идва от три стани : Европейския 
съюз, Европейската централна банка и Международ-
ния валутен фонд. Лидерите на най големите евро-
пейски държави, трябва да поставят ултиматум на 
гърците – или приемат условията или ще бъдат изк-
лючени от ЕС. 

Има ли някой, на който нещо да не му е ясно? За-
почваме с Гърция, но не забравяйте, че на опашката 
чакат Испания, Италия и останалите там! И бог да 
благослови САЩ и разбира се нашите партньори от 
Европейския съюз. Разпускам съвещанието при взето 
решение с пълно единодушие! 
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Гърция.  

Представители на международните кредитори са 
на работно посещение в страната. Държавата се тресе 
от стачки и граждански протести. Правителството 
разисква с кредиторите, условията по отпускането на 
новия транш от финансовата помощ. Представителя 
на Европейската централна банка обяснява какви са 
възможностите.  

- Господа, веднъж вече отписахме голяма част от 
задълженията по стария ви дълг! Нямаме възможност 
отново да направиме това, все пак ние сме банка, а не 
благотворително дружество! Време е гръцкото прави-
телство да вземе мерки, който ще позволят изплаща-
нето на държавния дълг към кредиторите. За целта е 
нужна финансова дисциплина, с други думи по рест-
риктивна политика спрямо бюджетния дефицит. Ние 
предлагаме понижение на минималната работна зап-
лата в частния сектор с двадесет процента, съкраще-
ние на петнадесет хиляди държавни служители и на-
маление на пенсиите с двадесет процента.... 

- Тези условия са неприемливи за гръцкия народ- 
реагира премиера на страната. 

- Ако не приемете нашите условия, ще бъдем при-
нудени да изключим Гърция от Европейския съюз. 
Известно ви е, че моментално ще спрем и всякакви 
дотации на земеделието и туризма ви. Да не говорим 
за търговското ембарго, което ще ви бъде наложено! 

- Виждате, че на улиците са излезли милиони гър-
ци на протест. Знаете ли какво ще стане, ако приемем 
вашите условия! Гръцкия народ е горд и няма да тър-
пи никой да го мачка. 
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- Властовия ресурс е в ръцете ви. Имате полиция! 
Ако нещо стане ще овладеете положението, какво 
толкова? 

- Искате от мен да избия собствения си народ! 
- Никой не говори за избиване....Има водна струя, 

сълзотворен газ, палки, гумени куршуми в краен слу-
чай! Аз ли да ви уча. 

- Гърция няма друг изход- намесва се и човека от 
МВФ- С изключването от ЕС е възможна пълна ико-
номическа изолация в световен мащаб, както вече от-
беляза колегата .Всички тези съкращения на бюджет-
ните разходи, които ще направим са единствено и 
само за ваше добро! Разберете това нещо най накрая.   

- А вие разбирате ли, че аз ще обрека народа си по 
този начин на мизерия! 

- Вижте вашите съседи българите. Дори след въ-
веждането на тези неизбежни съкращения, минимал-
ната работна заплата в Гърция ще бъде четири пъти 
по голяма от тази в България... 

- Вижте подобни сравнения за нас са обидни. 
- Обидни или не... Винаги идва момент, когато все-

ки трябва да си плати обяда! Никой не ви е карал на-
сила да теглите тези кредити. Толкова години живеете 
над прага на вашите реални възможности, харчихте в 
пъти повече от това, което сте произвели! Е дойде 
време да си платите задълженията. Имахте и по стари 
задължения, които по голямата част ви опростихме. 
Да, но сега ще трябва тази част, която остана да я изп-
латите, като цената е приватизация на държавния ви 
сектор...Водопроводни и канализационни предприя-
тия, пристанищата ви и т.н. И с парите от продажбата 
им, доколкото можете да погасите тези стари задъл-
жения! Иначе ви чака фалит и пълна международна 
изолация. 

- При така поставени условия- заключава премиера 
на Гърция- не ни остава нищо друго, освен да си по-
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дадем оставките! И да насрочим парламентарни из-
бори, след които новото правителство ще решава дали 
ще приеме вашите условия или не! Но Европейския 
съюз няма да е същият без Гърция. 

- Така или иначе, с това отлагане или без него, не 
можете да избегнете погасяването на гръцкия дълг! 

- Освен ако сами не напуснем eврозоната, преди да 
сте ни изключили вие от нея! 

- Господа предлагам да проявиме разум и да постъ-
пим правилно и за двете страни- намесва се автори-
тетно представителя на ЕС- Във взаимен интерес е 
Гърция да остане в ЕС. Ако Гърция напусне или бъде 
изключена, позициите на еврото като валута ще бъдат 
силно разклатени и последиците ще бъдат непредви-
дими. За Гърция също не е изгодно да се откаже от 
членството си в еврозоната, губи важни привилегии и 
икономически и финансово държавата ще рухне, след 
един подобен акт. Г-н премиер, ако на мен не вярвате, 
питайте финансовия си министър!   

- За съжаление- отговаря финансовия министър- 
това е тъжната истина! Даже мога да кажа, че нашата 
държава се нуждае по силно от ЕС, отколкото еврозо-
ната от Гърция. 

- За Европейския съюз, също е от голямо значение 
Гърция да запази членството си! 

- Господа кредитори моля да ни извините, но с фи-
нансовия министър ще се оттеглим за петминутно 
съвещание, след което ще ви дадем окончателен отго-
вор по предложения от вас меморандум. 

Премиера и финансовия министър на Гърция из-
лизат от заседателната зала. 

- Спокойно, всичко е под контрол- усмихна се чо-
века от МВФ- Обещахме на финансовия министър, че 
ще получи един тлъст комисион от предстоящата 
приватизацията на гръцките пристанища. 
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- А пък после един бог знае какво ще получи. Всич-
ко това са само устни договорки... 

- Много добре сте направили- присъединява се и 
банкера от ЕЦБ- толкова години ги носим на гърба си 
тия гърци! Крайно време е да си платят за луксозния 
начин на живот. 

Петте минути са изтекли, премиера влиза  като аг-
не на заколение, съпровождан от министъра си и 
унило заявява пред кредиторите. 

- Господа, правителството на Гърция приема неиз-
бежните условия по отпускането на следващия спаси-
телен за страната ни транш от финансовата помощ от 
тройката кредитори....Ще подпишем меморандума с 
вашите условия.... 

- Ето заповядайте- подава му бързо документите 
представителя на МВФ- Подпишете тук и тук, а сега и 
държавния печат на Република Гърция! Готови сме. 
Искам да ви поздравя за вземането на най разумното 
решение в тази ситуация! 

Поздравяват се с дружеска прегръдка, след което 
идва ред на финансовия министър. 

- Браво, много добре свършена работа – прошепва в 
ухото му човека на МВФ, докато го прегръща. 

- Мисля, че Гърция може да празнува! – отбелязва 
тържествено представителя на ЕС. 

 
 

След два дни, кабинетът на министър 
председателя на Гърция.  

Премиерът и министърът на финансите обсъждат 
меморандума за бюджетни рестрикции. 

- Добре ги прекарахме тези финансови акули, а 
Константинос! Този от МВФ си мисли, че е по хитър 
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от нас гърците. Щял да ти плати комисион от прива-
тизацията на пристанищата ни! Обаче и твоето хрум-
ване да приемеш предложението му си беше брилян-
тно! 

- Така е....и сега какво следва. 
- Сега под обществения натиск на уличните про-

тести, след като парите от транша бъдат преведени, 
ние ще подадем оставка. И няма да има правителство, 
което да извърши тъй наречените реформи! После ще 
бъдат назначени парламентарни избори, но спечели-
лите изборите няма да могат да съставят кабинет. Ще 
бъде направен опит да се излъчи служебен кабинет, 
но и той ще се провали! 

- И все пак, не можем да ги разиграваме така до 
безкрайност! 

- Вярно е. Но на вторите предсрочни парламентар-
ни избори ще спечелят националистите, които ще се 
коалират с най голямата лява партия. Ще съставят 
правителство, което ще анулира меморандума, който 
ние подписахме с тройката кредитори! 

- Да, но така се връщаме в изходна позиция! Това 
можехме да го направим и ние, като не подпишем 
изобщо този меморандум....И ще изпаднем във фалит! 

- По този начин ние печелим време, докато се водят 
тайни преговори с трети страни, с които ще сключим 
договори за взаимоизгодно сътрудничество. И ще си 
осигурим за години напред, нужните ни енергийни 
ресурси на изключително ниски цени... 

- И кои са тези трети страни, ако не е тайна? 
- Само ще ти кажа, че това е най големия против-

ник на НАТО, който ни търси като военен съюзник 
при един евентуален световен ядрен конфликт. 

- Само ще попитам, свързано ли е всичко това с из-
граждането на противоракетен щит срещу НАТО? 

- Отговорът е да! 
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- И всичко минава през националистите и крайно 
левите? 

- Точно така. Това е единственото бъдеще за стра-
ната към момента. 

 

Домът на полковник Маджарски. 

Полковникът бе изписан от болницата преди два 
дни и се възстановяваше у дома си. Зарастването на 
раната на рамото, след ампутацията на цялата му ръ-
ка, вървеше много добре. Носеше и превръзката на 
мястото, където е било окото му, както му бе казал 
доктора. Всъщност той му предложи по нататък, като 
отмине психологическата травма причинена от загу-
бата на окото му, да му направят пластична операция 
за възстановяване на клепача и орбиталната кухина и 
да му бъде поставена очна протеза. Но полковника 
категорично отказа да прикрива този дефект по коз-
метичен начин, при положение, че няма възможност 
да му бъде присадено истинско око и да има две нор-
мално виждащи очи. За това той си наложи, още отсе-
га да свиква с носенето на такъв вид превръзка на ли-
цето. 

Друг сериозен проблем за него беше, че загуби 
именно лявата си ръка. Полковника бе левичар и 
трябваше да се нагажда, освен към липсата на една 
ръка, но и към приучаването да си служи с дясната 
ръка за дейности, при които обичайно ползваше лява-
та. 

Бе останал сам вкъщи и очакваше баща му да мине 
и да вземе последната пратка с кокаин, за да я изхвър-
ли в Боровец. Полковника се зарече, като оцеля след 
двата атента срещу него, да спре да се занимава с вся-
каква престъпна дейност и да си гледа спокойствието. 
Хотела който строяха в Боровец вече беше завършен и 
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тия дни предстоеше официалното му откриване. Ар-
химандрита трябваше да отиде след седемнадесет ча-
сът и да види до къде са я докарали от фирмата за 
кетъринг и организиране на тържества. Кукувичката 
от стенния часовник изкука точно шестнадесет пъти, 
ни повече, ни по малко. По радиото започнаха да съ-
общават следобедните новини и телефона на Ма-
джарски зазвъня. 

- Ало....Няма ли да дойдеш? А боклука кой ще го 
изхвърли в Боровец? Е да не е спешно, но...Добре тате. 
Ами нищо, какво да правя, почивам си. Айде чао засе-
га. 

За възстановяващия се от тежките травми човек и 
най-малкото внимание и посещение в дома от близки 
и роднини, бе добре дошло. Почувства се пренебрег-
нат, знаеше че всичко това няма нищо общо с  факта, 
че вече е пълен инвалид, без ръка и око. И все пак това 
не му даваше мира, вече му звъняха и от службата. 
Началника му каза, като се почувства по добре, да 
мине през полицията да си поговорят. В тона му 
имаше съжаление и това не му хареса, почти сигурен 
бе, че ще засегне темата за пенсионирането му по бо-
лест. А това го плашеше, макар и останал с ръка и око 
по малко, не му се искаше да приключва работата си в 
системата на МВР. Работата бе всичко за него, дори 
престъпната дейност не му доставяше такова удоволс-
твие, както когато разкрие някой заплетен случай. 
Освен чувството на недооцененост в професионално 
отношение, което го тласна да нарушава закона и да 
си докарва големи допълнителни доходи, другата 
причина бе интелектуалната игра, да надхитриш за-
кона и да не те хванат. Полковника бе крайно проти-
воречива личност и все пак, след като съдбата или 
Кукловода го наказа така, той реши наистина да 
приключи изцяло с престъпването на закона. 
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Стана му много тъпо и скучно, погледна се в огле-
далото и си каза, че трябва да се избръсне. Не му се 
чакаше връщането на жена му от работа и да я зани-
мава със своите проблеми, макар тя да бе самата доб-
рота и отзивчивост. Живота е странно нещо. Маджар-
ски далеч не бе хрисим и добър човек, ала му се падна 
прекрасна съпруга, която той самия казваше, че не 
заслужава. 

Отиде в банята и хвана самобръсначката с дясната 
ръка, почувства се непривично. Погледна наляво къ-
дето би трябвало да бъде ръката му. Където беше ръ-
ката му, само до преди месец. В съзнанието му изник-
на образа на човека, който му причини всичките тези 
страдания. Окото му се насълзи, той пак се погледна в 
огледалото. Оттам го гледаше някакъв чужд човек, 
някакъв жалък човек. Квазимодо помисли си той. „Не 
заслужаваш да живееш, изрод такъв. Кой ще те пог-
ледне вече с добри очи. А може би правилния израз за 
мене е с добро око, понеже съм едноок.....Ще те наме-
ря където и да си и ще те убия, каквото и да ми струва 
това! Ще станеш Кукловод на мъртвите скоро.”  

Разнесе крема за бръснене равномерно по лицето 
си и започна да се бръсне. Ръката му още не бе свик-
нала с тези движения и на два пъти се поряза дълбоко. 
Някак си успя да приключи с тази трудна за него ра-
бота. Тъкмо се изплакна и попи водата от лицето си с 
кърпата и на вратата се позвъни. Изобщо нямаше ни-
какво намерение да отиде да види кой звъни. Но нас-
тойчивото звънене го изнерви и въпреки нежеланието 
си той отиде до вратата. Погледна през шпионката и 
видя Денев, който стоеше с ръка подпрян на звънеца. 
В други случаи Маджарски щеше да се ядоса и да 
скастри нахалника, но в сегашното положение се за-
радва, че някой се е сетил за него. Отвори вратата 
припряно и посрещна колегата си с възглас. 
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- Ей, как тъй си се наканил да дойдеш и да ме ви-
диш! Забравихте ме всички бързо, бързо....Влизай, 
какво стоиш на прага! 

- Ама и ти никакъв не се обаждаш! Може ли такова 
нещо... 

- Какво ще пиеш- поглежда часовника- 16.45 часа 
е....Работния ден е свършил. Уиски или водка? 

- Налей едно уиски. 
- Айде наздраве!- чукват се- Да ти кажа Денев, ре-

ших да се откажа изцяло от бизнеса. Ако искаш мо-
жеш да ме наследиш! Аз излизам от играта.... 

- А от полицията отказваш ли се? 
- Не, но сигурно ще ме пенсионират. Виждаш до-

къде ме докара Кукловода! 
- Ами за бизнеса не знам, трябва да помисля и ще 

ти отговоря. 
- Значи каквото и да решиш, аз спирам да се зани-

мавам! Но имам едно последно желание. 
- Кажи началник. 
- Искам да ми помогнеш да намеря Кукловода и да 

го убия. Това е! 
- Спираш с бизнеса, а пък искаш да убиеш Кукло-

вода? 
- Това вече е лично. Този човек ме осакати за цял 

живот! Да беше ме убил поне. Нямаше да съжалявам 
толкова! А сега останах жив, за посмешище на всички 
в полицията! Ще ми помогнеш ли? 

- Ще ти помогна. 
- Искаш ли да видиш как е станал хотела в Боро-

вец? Да се разходим с колата до там, а Денев? 
- Ами да се разходим. Скоро сте щели да го откри-

вате чух. Ако ще има много хора там сега, не ми се 
идва.....изморен съм. 

- Няма да има жив човек, като отидем там. Имам 
един подарък за теб! 
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Носи от спалнята кашона с дрогата и му го подава 
нехайно. Денев поглежда вътре и очите му светват. 

- Ей много щедро го даваш! 
- Казах ти спирам с тия неща! За това те питах ще 

продължиш ли бизнеса без мен.... 
- А бе аз и да не продължа с бизнеса, подаръка ще 

взема... 
- Щото щях да го изхвърля и без това. 
- А бе как тъй ще го хвърлиш! Вземам го... 
- Добре, хайде да тръгваме. Ти ще караш, аз с тая 

една ръка! Не съм свикнал още. 
Качват се в колата и бързо пристигат в Боровец. 

Денев паркира пред хотела и започва да хвали модер-
ната постройка. 

- Ей голяма работа сте направили, че и десет етажа! 
Бая скъпо е излязло! Може ли да погледнем панора-
мата, която се открива....Ама от последния етаж, а на-
чалник! Я каква гора се е ширнала. 

- Добре бе, давай да се качим с асансьора!  
Отключва входната врата на хотела и двамата вли-

зат вътре. Маджарски натиска бутона, но асансьора  
не работи. 

- Странна работа- изненадва се Денев. 
Едноръкия човек пробва да включи осветлението в 

коридора, но лампата не светна. 
- Явно са спрели тока! Ще трябва да се качим пеша, 

по стълбището. 
Двамата мъже почват да изкачват стълбите, пол-

ковника се задъхва и сяда на едно стъпало да си почи-
не за малко. Денев и Маджарски останал съвсем без 
дъх, най после стъпват на десетия етаж. 

- Ето ти я па-но-ра-ма-та! 
Така говорейки на пресекулки едноокия посочи 

красивата гледка, която се откри пред тях от десетия 
етаж. Денев тръгна към бившия си началник, като му 
заговори кротко и с уважение. 
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- Началник! Ти винаги си се отнасял добре с мен! 
Ето и сега.....Подаряваш ми близо два килограма дро-
га. Но аз какво да направя? Нищо лично! Просто Кук-
ловода плаща повече! 

Изблъска леко Маджарски към балкона и го бутна 
през перилата. Полковника не отрони ни дума, ни 
стон. Изминаха около пет секунди докато тялото му 
стигна земята и се разби на асфалтовия паркинг пред 
хотела. Денев хладнокръвно заслиза по стълбите. 
Отиде до колата да си вземе сакото, където беше 
прибрал чашката, от която пи уискито, в апартамента 
на мъртвия си вече началник. Извади от джоба на 
панталона си памучна кърпа и старателно почисти 
първо дръжката на вратата на хотела, а после и тази 
на колата. Тръгна си от хотела без да изпитва никакво 
чувство на вина или угризения на съвестта. 

 
 

София. Пресконференция на минис-
търа на финансите. 

 Събитието е по повод Сребърния фонд. Млада 
журналистка от водещ столичен вестник задава напо-
ристо своя въпрос. 

- Г-н министър, какво ви накара да предложите на 
общественото мнение, темата за Сребърния фонд? И 
по точно има ли утвърдени практики в Европейския 
съюз, които да показват нееднозначно, че там  също 
използват парите от пенсионните си фондове за рис-
кови инвестиции? 

- Благодаря за този въпрос. Най развитите иконо-
мически държави в ЕС, абсолютно по идентичен на-
чин повишават доходността на този тип капиталови 
фондове. Всъщност, ако трябва да съм точен, аз взаим-
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ствам изцяло утвърдената от години практика в Бел-
гия. Хората отдавна са открили тези възможности за 
увеличаване на пенсиите на гражданите си след го-
дини, посредством по рискови операции на финансо-
вите пазари. 

- Директно ще кажа, че вие манипулирате общест-
веното мнение- намесва се мастит столичен журна-
лист- Пенсионните фондове, чиито пари се ползват за 
такива рискови операции в развитите европейски 
държави са единствено и само на допълнителните 
пенсионни фондове. Но не и на основния фонд, както 
вие възнамерявате да направите. Основния фонд е 
държавен и е неприкосновен! 

- После не ме питайте, защо пенсиите в България са 
толкова ниски! В момента парите са сложени в БНБ на 
минимална лихва. Когато едни пари не са активни, то 
те няма как да получат висока доходност! Оттам и 
ниските пенсии в нашата държава. А колкото до ма-
нипулациите, аз пък ще кажа, че вие обслужвате ин-
тересите на най голямата опозиционна партия в Бъл-
гария, като постоянно оклеветявате действията на 
правителството! 

- Ами съдете ме за клевета г-н министър! 
- Аз нямам време за такива неща! Аз работя почти 

денонощно за просперитета на народа! 
- Извинете, но не сте на предизборен митинг на 

вашата партия ГРОБ, а на сериозна пресконферен-
ция! Някои от журналистите смятаме, че това е по-
редния опит да бъде ограбен труда на обикновените 
хора и след време да ги оставите не с ниски пенсии, а 
изобщо без пенсии! 

- Ето, че отново казахте поредната клевета по адрес 
на правителството.... 

- Такова е и мнението на водещи западни финан-
систи, по повод вашите желания за експерименти с 
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държавния пенсионен фонд, с цел личното ви обога-
тяване! 

- Пак казвам нашата единствена цел е да увеличим 
доходността на тези пари, за да можем след време да 
дадем на хората едни по високи пенсии!  

- И в какви финансови операции възнамерявате да 
се впуснете с тези обществени пари? Защото ние зна-
ем, че докато сте работили в САЩ като финансов 
консултант по рисковите инвестиции, в един момент 
сте бил освободен от поста, който сте заемали! 

- Просто фирмата, в която работех по онова време 
фалира и естествено и аз останах без работа! Това е 
истината. 

- Фирмата, където сте работили, не е ли „Фин 
Тръст”? Фирма, която не само, че все още съществува, 
но и след вашето уволнение е дръпнала много нап-
ред! 

- Не е тази фирмата! Друга е фирмата за която съм 
работил в Щатите.........Но в момента обсъждаме въз-
можността, след време да повишим пенсиите на граж-
даните в България! Искам да съобщя, че като виждам 
как сте настроени към моята инициатива, която се 
опира на западния опит, ще коригирам процента от 
парите във фонда, който смятах да инвестирам в рис-
кови начинания. Първоначалните ми планове бяха 
100 процента, но сега ще се съобразя с вашите притес-
нения и ще предложа 80 процента  като компромисен 
вариант. 

Пресконференцията бе отворена и за граждани, но 
поради това, че от финансовото министерство умиш-
лено съобщиха за нея в последния момент, чак сега се 
появиха и най обикновени хора. Още като чуха за 
какво става въпрос, започнаха да освиркват Мрънков, 
а в един момент полетяха и развалени яйца към ми-
нистъра. 
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- Пресконференцията се закрива по обясними 
причини! 

Някой уцели Мрънков в главата със два запъртъка, 
които живописно се разтекоха по лицето му. 

- Вашата идея за Сребърния фонд е гнила и вони 
като тези развалени яйца, с които ви замерват! 

Охраната помага на министъра да се измъкне нев-
редим, под дъжд от запъртъци и развалени домати. 

 

Един час по-късно. Кабинетът на пре-
миера. 

След злополучната пресконференция Мрънков да-
ва обяснения пред шефа си как са протекли събития-
та и как е трябвало да бъде представена идеята за 
Сребърния фонд пред обществеността. 

- И накрая започнаха да ме замерват с развалени 
яйца и домати, г-н премиер! Тези хора са едни небла-
годарници.... 

- Значи, започнаха да те замерват казваш- подсмих-
ва се Царски- Това на какви мисли те навежда, а 
Мрънков?!? 

- Аз от тази идея няма да се откажа! 
- Ти няма да се откажеш! Ама днес ни замерват с 

яйца и домати, утре с камъни! А после бог знае какво 
може да им хрумне на хората от народа! Как я мис-
лиш ти тая работа, а Мрънков! Макар, че тоз народ е 
заспал народ! „Не сме народ, а мърша....” е казал пое-
та....Ама знае ли човек! 

- Разрешете ми поне да пробвам с 50 процента от 
парите, г-н Царски!- поглежда го умолително. 

- Какво значи да пробваш?!? Петдесет процента са 
половината от парите на Сребърния фонд! И ако се 
провалиш, какво правиме? Това са милиард и двеста 
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милиона  лева! От къде ще вземем после толкова пари, 
че да ги върнем?!? 

- Сигурен съм, че няма да се проваля... 
- Сигурен си, ама аз не съм сигурен! Как се казва 

фирмата за която си работил в Щатите и от която си 
изгонен, както каза оня журналист на пресконферен-
цията днес? Вярно ли е това, което твърди той... 

- Абсолютна лъжа г-н премиер! Злословят както за 
мен, така и за вас... 

- За злословенето и клеветите имаш право! Ще ти 
дам този шанс, който искаш от мен! Но провалиш ли 
се, изхвърчаш от кабинета завинаги и губиш благо-
разположението ми изобщо! Ясен ли съм Мрънков?!? 

- Тъй вярно г-н Генерал!  
 

Квартирата на Ванката.  

Младият служител на ГДБОП повдигна леко плоч-
ката от паркета, под която беше тайника, където си 
държеше мобилния телефон и прегледа съобщенията. 
Едно от тях имаше много интересното съдържание 
„Босът е мъртъв! Ела в централата веднага!”. 

Ванката се зачуди, възможно ли е наистина Ма-
джарски да е мъртъв, както пишеше в съобщението. 
Имаше чувството, че този човек е направо безсмъртен. 
Два толкова сериозни опита за убийство, от които 
единия с такова количество взрив, при което всички 
присъстващи загинаха, единствен Маджарски оцеля. 
Но подателя на съобщението си беше обичайният, 
както винаги. Ванката облече дрипите си и брадясал и 
вонящ се отправи към управлението на ГДБОП, къде-
то вече го очакваше генерал Добромиров. Вонящия 
тип пъхна на входа на управлението, на дежурния по 
охрана служебната си карта в лицето му и оня се об-
лещи. 
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- К’ъв си ти бе, клошар!- озъби му се охраната. 
- Отваряй....Генерал Добромиров ме чака! 
Охранителя съвсем загуби ума и дума и се застра-

хова, като се обади по вътрешния телефон на генера-
ла. След като получи разрешение от шефа на управ-
лението, пропусна младока, гледайки го със зле прик-
рита завист. Генерал Добромиров нервно пушеше 
цигара в кабинета си, напук на наскоро приетата заб-
рана от народните представители за тютюнопушене-
то в закрити обществени помещения. 

- Сядай Ванка! Христо исках да кажа...Цигара- по-
дава му една от любимите си папироси. 

- Получих съобщението ви! Вече и аз почнах да се 
бъркам: Ванка, Христо- приема цигарата и пали с 
удоволствие. 

- Маджарски е убит вчера....Тялото му е намерено 
до новопостроения им фамилен хотел, който трябва 
да бъде открит тия дни. Лично баща му ни потърси за 
съдействие. Всъщност ние с него сме стари познати. 
Навремето и аз бях записал богословие, но се отказах. 
Не се чувствах достатъчно извисен и духовно чист за 
да проповядвам божието слово. Както и да е, това са 
стари неща. Та след направеното от мен разследване, 
по молба на епископ Маджарски, установих че пол-
ковника е бил блъснат от високите етажи на фамил-
ния им хотел. Най вероятно убиеца е неговия колега и 
бивш подчинен Денев....Полковника приживе, много 
предвидливо е сложил скрити камери в апартамента, 
където живее със семейството си. След като прегле-
дахме записите се оказа, че Денев го е посетил следо-
бед в деня на убийството. И заедно излизат от апар-
тамента към 17 часа и петнадесет минути. За съжале-
ние има някакъв технически проблем, видеото е без 
звук и не можем да разберем, за какво са си говорили 
двамата. Но по всичко личи, че двамата се уговарят да 
отидат някъде заедно! За съжаление видеото не може 
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да бъде използвано, като доказателство именно пора-
ди липсата на звук. Но ние знаем, че Денев беше в 
групата на Маджарски и отговаряше за трафика на 
момичета в чужбина. Дали това е някакво разчистване 
на сметки или Денев го убива с цел да оглави бандата, 
не става ясно. Но се вижда съвсем ясно как Маджарски 
дава на Денев кашон, пълен с нещо. Вероятно нарко-
тици. Превиших си правата и направих незаконен 
обиск в апартамента на Денев! Но  уви, от кашона 
нямаше и помен! Не открих и никакви следи от дрога. 
Изобщо случаят „Маджарски” зацикли. Но след 
смъртта на боса на престъпната група и всички съб-
рани материали по разработката му, както и твоите 
показания ще бъдат предадени на прокуратурата. И 
те да се оправят както могат! Ето и твоите доклади – 
подпиши се тук....и на показанията си също! Христо 
искам да ти благодаря за проявения професионали-
зъм, въпреки твоята младост! Ти изпълни всички за-
дачи с невероятна лекота и дисциплина. Това че пре-
ди малко се пошегува с дежурния на входа долу, е 
малък финален фойерверк. Ти си умно момче и ако 
решиш да останеш в ГДБОП, системата само ще спе-
чели от теб! А и да не забравиш да ме поканиш на 
сватбата с Боряна.... 

- Вие ще бъдете първият поканен г-н Генерал! Раз-
решете да напусна! 

- Давай Христо.  
 

Вилата на Кукловода.  

Привечер. Болният от СПИН човек, все повече и 
повече се подобряваше здравословно и апетита му за 
живот нарастваше с всеки изминал ден. Разположен 
на удобното си канапе по домашен халат, гледаше 
новините по телевизията и тържествуваше. 
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„Убийството на полковник Маджарски нанесе те-
жък удар на системата на МВР. Полковника беше 
един от най опитните и доблестни офицери в систе-
мата, известен със своята безкомпромисна борба сре-
щу организираната престъпност. За сега от полицията 
отказват всякакъв коментар, но сред неговите колеги 
открито се говори, че той е бил поръчан от един от 
най влиятелните хора в България. Най мистичния, 
недосегаемия човек, за когото се предполага, че ръко-
води групата на доайените от бившата Държавна Си-
гурност, известен под името „Кукловода”. Той е сочен 
и като един от основателите на престъпните групи-
ровки, още в началото на 90-те години в България. 
Така или иначе никой от заловените и осъдени впос-
ледствие босове на престъпния свят не призна за съ-
ществуването на Кукловода.”  

На вратата на вилата се позвъни и Кроманьонеца 
погледна монитора за видеонаблюдението. 

- Денев е на вратата шефе.... 
- Пусни при мен това влечуго и след разговора ми с 

него, действаш както съм те инструктирал! 
- Разбрано! 
Едрия мъж отиде да отвори на бившия колега на 

полковник Маджарски. 
- Заповядай шефа е тук и те очаква- дружелюбно 

покани госта бившия служител на ДС. 
- И аз чакам тази среща с нетърпение- не можа да 

се въздържи Денев. 
- Влизай, влизай Денев! Разполагай се удоб-

но....Браво! Отлично свършена работа. 
Отваря куфарчето, което е на канапето и показва 

съдържанието му на полицая. 
- Ето я и останалата част от парите ти, както се 

бяхме разбрали, че ще получиш, след като изпълниш 
поръчката ми. Аз съм сериозен човек и винаги изпъл-
нявам поетите ангажименти! Още двеста хиляди евро 
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те чакат в това куфарче....Но преди това, искам да ми 
разкажеш как си отиде от този свят полковник Ма-
джарски? Бях те помолил, ако можеш да го направиш 
така, че да не се мъчи много и да изглежда като не-
щастен случай! Ти се съобрази и с двете ми желания, 
за което ти благодаря. Как стана всичко? Разказвай 
сега. 

- Ами как стана! Отидох у тях да го навестя, на кое-
то той много се зарадва. Все пак бяхме колеги, а той 
мой началник. Първо си поприказвахме, пихме по 
едно уиски и после.... 

- А как изглеждаше? Разбрах, че са му отрязали ед-
ната ръка и е останал без око! 

- Да така беше. Правилно са ви информирали. 
- А видимо... как беше психически? 
- Имате предвид, дали беше рухнал психически ли? 
- Да, да...това имах предвид. 
 Кукловода чак се наведе напред, както беше сед-

нал, в очакване на отговора. 
- Изглеждаше измъчен, изпит, физически отслаб-

нал. Но погледа му беше по твърд от всякога, нямаше 
и помен да е духовно сломен. Беше приел съдбата си, 
такава каквато е.....Веднъж не се оплака пред мен за 
каквото и да е. 

- Така ли!?! – по лицето му се изписа силно разоча-
рование и сянка на страх, какво ли би се случило с 
него, ако полковника не бе вече мъртъв. 

- Но Маджарски си беше такъв и преди взривът в 
църквата. Не бива да се учудвате на това. Той е...Той 
беше от типа хора, които никога не се предават! За 
това винаги ще го уважавам, макар и да го 
убих....Единствения му недостатък бе неговата стис-
натост! Не плащаше достатъчно на хората си. И  това 
му струва живота! 

- Дори и пред лицето на смъртта той не трепна, та-
ка ли? 
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- Когато го блъснах от десетия етаж на хотела им и 
той полетя надолу, дори и тогава не издаде  стон да-
же! Корав човек.... 

- Значи казваш, парите му изядоха главата.... 
- Да ако ми беше плащал добре, никога нямаше да 

го предам! 
- Ех Денев, Денев....предателите никой не ги обича! 

Ето ти парите! Преброй ги, ако искаш. 
- Имам ви доверие. 
- И сега какво ще правиш с осемстотин хиляди ле-

ва?!? 
- Ами мисля да изляза в пенсия и да захвана няка-

къв бизнес! 
- Пожелавам ти успех в бизнес начинанията! Удо-

волствие беше да се работи с теб. 
- За мен също бе удоволствие....Всичко добро! 
Денев взе куфарчето с парите и стана. Тръгна към 

вратата, отвори я. А зад вратата се бе притаил Крома-
ньонеца и го дебнеше от засада. Полицая прекрачи 
прага, направи една стъпка с куфарчето и Кроманьо-
неца се хвърли върху му, с метална корда за душене в 
ръцете. Борба изобщо нямаше, грамадния мъж отне 
живота от Денев, както играчка се взема от малко дете. 
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ТРЕТА ЧАСТ 

Америка.Чикаго. 

Площад „Логан”, ул. „Уест Райтууд” 3615. Къщата 
наета за експеримента „Възкресението на Апостола”. 
Симеон, благодарение на своето гениално изобрете-
ние – универсалния репликатор, успява да копира и 
пресъздаде апаратурата за клониране от института по 
молекулярна биология, където работят Крум и Ивай-
ло. Тримата патриоти и учени са се събрали за да 
осъществят една от най важните задачи на готвеното 
въстание в България през октомври. А именно клони-
рането на Васил Левски от запазен негов косъм от да-
лечната 1873 година. 

Крум подготвяше апаратурата за клониране, а 
Ивайло донесе от хладилника една епруветка. 

- Ето ти я живата вода на Кубрат от Англия! 
- Добре. Донеси сега от скрина и косъма на Апос-

тола. 
Крум натисна бутона за отваряне на „АвтоМатка”, 

където щяха да се развиват всички процеси, от начал-
ното делене на клетката от косъма, до окончателното 
завършване на тялото на Васил Левски, в познатия ни 
нам облик от фотосите до 33 годишната възраст на 
Апостола. 

Постави вътре частица от косъма на Апостола и го 
поля със „живата вода”. Натисна бутона за затваряне 
на машината и нагласи ускорителя в максимално бърз 
режим на работа. 

- Така! Сложих ускорителя до края т.е. един земен 
ден – 24 часа ще се равняват на шест месеца време, 
вътре в „АвтоМатката”!Да видим сега колко е „жива”, 
тази вода, която ни прати Кубрат! Изобщо не го вяр-
вам това. Такива бабини деветини не съществуват. Но 
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сме поели ангажимент и ще го изпълним, като прове-
дем експеримента докрай. След седем-осем минути 
ще имаме резултат! Дели ли се клетката или не!!! 

Пали цигара и отпива от безкофеиновото кафе, в 
очакване тези минути да минат по бързо. 

- Не знам доколко е разумно да сложим ускорите-
лят в най бързия му режим на работа. Вярно, че до 
сега клонирането на плъхове и други животни се по-
лучаваше без проблем. Но вече си имаме работа с 
клонирането на клетка от човек, пък бил той и мър-
тъв- изказва с тревога опасенията си Ивайло. 

- Виж какво и без това не разполагаме с достатъчно 
време...... Ако го ускорим наполовина, до Октомври 
няма как да сме готови. Всъщност опита ще бъде не-
успешен, така че тези спорове са напълно излишни – 
репликира го Крум. 

- Имах предвид да сложим ускорителя наполовина 
на мощността му, само докато клонинга е в ембрио-
нално развитие или докато се развиват всички органи 
и системи в неукрепналия все още организъм. Поне 
до десетата година от развитието му!  

-Пак ти казвам, че не разполагаме с достатъчно 
време до Октомври. Освен това спора ни е абсолютно 
излишен!- изнерви се Крум и повиши тон. 

В това време в къщата влезе Симеон и постави ку-
фарчето с репликатора на килима в хола. 

- Момчета, не знам вие докъде сте я докарали. Но аз 
свърших това, за което излязох. Съседката отсреща е 
съгласна с провеждането на моя експеримент и ми 
позволи да я репликирам с моята машинка! Естестве-
но и това си имаше цена! Двойничката и да ходела на 
работа вместо нея....Пък аз и викам: „Чакай малко, 
толкова ли е трудно да се разхождаш по модните по-
диуми в бански костюм”. 

Крум погледна с досада в микроскопа на „Авто-
Матката”,  да види клетката от косъма дели ли се или 



 
 

267 
 

не. Намести очилата на носа си и се взря невярващо в 
мощния уред, който отчиташе бясно делене на моле-
кулата на ДНК. 

- Пичове не може да бъде! 
Развика се пощурял Крум и започна да подскача 

около машината за клониране. 
- Клетката се дели със страшна скорост.... до два ме-

сеца ще имаме Апостола на свободата от плът и кръв, 
в най зрялата му възраст на 33 години. 

Прегръща Ивайло и го целува по устата. Той от 
своя страна едвам се отскубна от развълнувания учен 
и с отвращение плюе на пода. 

- Не по устата....как можа да ме целунеш в устата! 
Крум прегръща и Симеон, който се залива от смях 

на реакцията на плюещия по пода Ивайло. 
- Целуни го пак по устата, че не бях включил виде-

окамерата на запис- продължава да се кикоти Симеон. 
-Момчета, това е исторически момент в развитието 

на съвременната генетика и молекулярната биология! 
Днес ние влязохме в аналите на историята. 

- А утре може да влезем и в затвора, ако продължа-
ваш да викаш така. Знаеш, че е забранено със закон 
клонирането на хора в САЩ! Така че по тихо...А аз ще 
донеса специалното шампанско, което съм приготвил 
за случая. 

- Ама ти наистина ли си репликирал моделката, 
която живее срещу нас? 

Чак сега Крум обърна внимание на думите на Си-
меон. 

- Шегувам се, разбира се. Бих ли могъл да направя 
такава глупост! Да разкрия тайната на живота си, 
универсалния репликатор на напълно непознат чо-
век, още повече жена! Никога...Е подарих и една 
масивна златна гривна, която копирах от бижутерия-
та през две улици по надолу. И довечера съм на пи-
жамено парти у тях! Да оставим тези глупости наст-
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рана! Поздравления за успешното начало на експе-
римента „Възкресението на Апостола”  

Симеон на свой ред прегръща Крум. Ивайло нали-
ва в чашите от шампанското и тримата вдигат яка 
наздравица. 

- За въстанието!!!Да живее Революцията.... 
Пръв от тримата се опомня Крум и включва скайпа 

на компютъра си, да съобщи радостната вест на Куб-
рат от Англия. Но поради часовата разлика или ня-
каква друга причина програмиста от Манчестер не 
беше на линия. 

- Жалко! Не е на линия. Исках да го зарадвам и да 
му се извиня за недоверието към „живата вода”, която 
всъщност наистина се оказа жива....Още не мога да 
повярвам!  Поглежда за пореден път в микроскопа на 
„АвтоМатката” и вижда умножаващите се клетки. 

- Така и не можахме да разберем какъв е този разт-
вор, който направи така че клетка, взета от човешки 
косъм на 138 години да започне да се дели ДНК-
молекулата и! Изследвахме разтвора с най различни 
реактиви и винаги показваше наличието на най 
обикновена изворна вода! Като питахме Кубрат от 
къде е тази вода, той каза, че са я наточили от Кръсто-
ва гора! Не знам какво да мисля вече! 

- Вяра братко! Трябва ти повечко вяра в Бог и дела-
та с които си се захванал.  

След двадесет и четири часа тримата отново са се 
скупчили пред машината за клониране, гледайки ре-
зултатите от своя труд. Ембриона в „АвтоМатката” е 
претърпял доста трансформации и е стигнал шестме-
сечното си развитие, като се е превърнал в едно хуба-
во малко бебе. 

- А я виж поникнали са му вече и миглички на очи-
те. Ама как си смуче пръста, а?!? Не спира да му се 
радва Ивайло. 



 
 

269 
 

- Ама как рита ли, рита малкия палавник....От сега 
си личи непокорния му дух!   

 
 

Жилището на Христо. 

Христо най после влезе в наследствения си апарта-
мент. Работата под прикритие в ГДБОП, като Ванката 
не му позволяваше близо година и половина да наг-
леда имота си. Беше се затъжил за малкото и скромно, 
но тихо и спокойно жилище. Жилището бе наследил 
от баба си, която беше много добър и честен човек. Тя 
успя да изплати жилището, като чистеше входовете на 
други жилищни блокове, допълнително от основната 
си работа. Всъщност Христо или Ванката, както го 
знаеше Боряна, неговата изгора, не беше сирак. Но 
мисията му и разработената легенда, която трябваше 
да спазва, докато работи под прикритие, изискваше 
той да се представя за сирак. А сега като отвори вра-
тата на апартамента, тази мисъл изникна в съзнанието 
му. Как Боряна ще приеме истината, че той не е си-
рак, при положение, че толкова време я бе убеждавал 
в обратното. Христо не знаеше, както и самата Боряна 
не подозираше, че епископ Маджарски е нейн баща. 
Тя бе израснала в домът за сираци „Света Петка бъл-
гарска” със съзнанието, че родителите и са я оставили 
тук и повече никога не са я потърсили, което разбира 
се не бе истина. Христо имаше някакви смътни по-
дозрения по отношение на епископа, но да предпо-
ложи, че и е баща, не му дойде на ума. Докато върве-
ше из прашасалия апартамент, с увиснали тук-таме 
паяжини, той си постави за задача, с помощта на ге-
нерал Добромиров да се опита да разбере кои са ней-
ните родители и да ги намерят. 



 
 

270 
 

Вчера бе възстановил интернета си, след дългото 
прекъсване и сега на вратата позвъниха техниците, за 
да го свържат отново към мрежата. Работата им отне 
около половин час и той веднага влезе в сайта на аме-
риканското правителство за лотарията „Зелена кар-
та”, за да провери документите си. Вкара данните си и 
натисна бутона „достави”, след секунди на монитора 
се изписа „Поздравления! Вие сте избран за по ната-
тъшно разглеждане на документите ви за зелена карта 
за САЩ!”. Това всъщност означаваше, че е спечелил 
зелена карта за Америка, която му даваше правото да 
работи и живее легално в страната на неограничените 
възможности. Христо гледаше монитора и не можеше 
да повярва на очите си. Анулира проверката и още 
веднъж вкара данните си в системата, да не би да е 
станала някаква техническа грешка и той да не е спе-
челил всъщност зелената карта. Но на монитора пак 
излезе същия надпис. Ала той все още не можеше да 
повярва, че това е истина и отново провери данните 
си. 

Машината написа абсолютно същото за трети път, 
едва сега той разбра, че късмета го е споходил и му 
предстои огромна промяна в живота. Само че той ис-
каше да сподели тази промяна с единственият човек в 
живота си. Изключи компютъра и моментално се отп-
рави към домът за сираци „Света Петка българска”. 
Запали БМВ-то си припряно, като не спираше да мис-
ли как ще каже радостната новина на Боряна. И по 
важното дали ще се съгласи да сключи брак с него, 
защото това бе единствената възможност тя да го 
придружи в Щатите, като негова законна съпруга. В 
главата му бе само това, как точно да и предложи, че 
тя да се съгласи. 

Спря колата пред домът за сираци, точно до поли-
цейската патрулка. Не се изненада особено от поли-
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цейското присъствие, тъй като там понякога имаше 
наркомани, които органите на реда прибираха. 

Но когато униформените изведоха от домът епис-
коп Маджарски със заключени на ръцете белезници , 
лошо предчувствие обзе Христо. След него изтича 
Боряна и се разкрещя истерично. 

- Точно така....Този човек ме караше да пренасям 
наркотици с колелото, което ми подари!....Излъга ме, 
че това е храна за беден и болен човек....А вътре има-
ше кокаин....Какъв божи човек си ти отче?!? А ето го и 
Ванката, моят приятел....А всъщност той се казва 
Христо и работи в ГДБОП и ще потвърди всичко, кое-
то казвам.... 

Епископа погледна изумено Христо и се разбуйст-
ва, в опита си да го докопа. Полицаите едва удържаха 
Негово Преосвещенство, най накрая той се смири и 
погледна жално към Боряна. 

- Ах Боряна, Боряна...Мило дете! Толкова време все 
не намирам начин и смелост да ти кажа нещо... 

В този момент полицаят наведе главата му, за да го 
прибере в патрулката, но въпреки това отчето  успя 
довърши започнатото изречение. 

- ....Аз съм твоя баща, който ти отчаяно толкова го-
дини търсиш! Съжалявам, че трябваше да го научиш 
при такива обстоятелства! Но явно такава е била бо-
жията воля.... 

Полицейската кола бавно потегли, сякаш самата тя 
носеше вината и бремето на тази толкова дълго и ста-
рателно укривана тайна. Боряна се хвърли в обятията 
на младия мъж и зарида неутешимо. 

- Това не може да е истина, нали Христо? Няма как, 
този човек да е мой баща! 

Хлипаше девойката силно разстроена, тресейки се 
в прегръдката на своя възлюбен. 
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- Та той върши ужасни неща....Моя баща не може 
да е такъв! Освен това, той е прекалено стар за да ми 
бъде баща. Каже нещо Христо! Защо мълчиш? 

Ала Христо продължи да мълчи, преглъщайки 
добрата новина с която беше дошъл да зарадва Боря-
на. От домът силно посърнал излезе генерал Добро-
миров и директно се насочи към младите влюбени. 

- Човек не си избира роднините, за огромно съжа-
ление мило момиче! Това беше твоя баща....Епископ 
Маджарски е твой баща и мой кръвен брат! Самият аз 
до последно не знаех, че ти си негова дъщеря. Но чо-
век се учи докато е жив! Така че баща ти влиза в зат-
вора, но пък поне чичо ти е от добрите. А Христо е 
най доброто момче, което познавам сред днешната 
младеж! Дръж се за него и няма да сбъркаш! 

- Значи наистина отчето е моя баща, а вие сте ми 
чичо, така ли? 

- Чудиш се, как може баща ти да е престъпник, а 
пък чичо ти честно ченге? 

- Ами да....Не го разбирам това нещо! 
- Най лошото е, че и аз самия нямам отговор на то-

зи въпрос! Двама братя, две съдби. При всички поло-
жения и на двама ни е тежко! Днес ти разбра кой е 
баща ти. А утре обществото ще разбере кой е брат ми! 
По точно, какъв брат и племенник, в лицето на по-
койния вече полковник Маджарски има шефа на 
ГДБОП! Има една народна мъдрост, която гла-
си...Пази ме боже от приятелите и роднините ми, а от 
враговете аз сам ще се опазя! 

- Г-н Генерал, мога ли да поискам ръката на вашата 
племенница от вас? Тъй като силно се съмнявам, при 
така стеклите се обстоятелства, че ще получа благос-
ловия от баща и! 

- Имате моята благословия и чакам поканата за 
сватбата! 
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Москва, Кремъл. Тайна среща на гръцкия външен 

министър и руския му колега Иванов. Разговора меж-
ду двамата първи дипломати тече изцяло на руски 
език. Гъркът владееше до съвършенство езика на своя 
домакин.  

- Г-н Иванов уверявам ви, че Гърция иска да прек-
рати членството си в НАТО! 

- Г-н Лептис трябва да знаете, че Русия търси дъл-
госрочен партньор на Балканите за изграждането на 
противоракетен щит срещу НАТО! 

- Разбирам много добре това и ви гарантирам, че 
след получаването на настоящия финансов транш от 
ЕС и МВФ, ние ще приключим официално отноше-
нията си, първо с ЕС, а после и с НАТО. Но разберете 
ни и вие, че това ще отнеме малко време, докато реа-
лизираме подготвения от нас сценарий. Този сцена-
рий изисква Гърция да мине през два парламентарни 
вота, докато накрая властта ще спечелят националис-
тите и в съюз с левите сили ще съставят правителство, 
което ще изведе страната ни вън от ЕС и НА-
ТО....Апелирам да проявите малко търпение, докато 
осъществим тези планове. 

- Търпение ние имаме, но защо са нужни чак тол-
кова сложни маневри за едно просто действие?!? Из-
лизане от прозападното влияние, което толкова годи-
ни ви държи в подчинение! 

- Позволете да проведем по начина, който ние сме 
избрали, напускането ни на ЕС и НАТО. 

- Избора е изцяло ваш, но искам да предупредя, че 
ако впоследствие Гърция се откаже от изпълнението и 
на нашите договорки, ще изпадне в много тежко по-
ложение. Русия ще бъде принудена да ви отреже от 
всякакви доставки на газ и каквото и да било друго 
гориво! И като казвам това, имам предвид , че няма 
сила на света, която да ни попречи да сторим това! 
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- Ние осъзнаваме руската мощ и непоколебимост в 
изпълнението на нейните намерения. Но още веднъж 
моля да проявите известно търпение, докато нашите 
договорки станат реалност! 

- Искам също така да знаете, че в лицето на Русия 
вие имате надежден и верен партньор, който никога 
не ще ви подведе! Причината да потърсим съюзник 
на Балканите е, че НАТО започват да градят своя про-
тиворакетна отбрана. В изключителна близост до на-
шите граници, на териториите на бившите съветски 
републики – Литва, Латвия и Естония. А българските 
политици са толкова прозападно и НАТОвски настро-
ени, че не виждат по далече от носа си. Никой не бива 
да забравя уроците на исторята! Много скоро ЕС няма 
да съществува, а НАТО ще затъне в блатото на собст-
вената си корупция и технологична безидейност във 
военната индустрия! Русия и Китай са бъдещите све-
товни лидери във всяко едно отношение. 

- Точно по тази причина, Гърция преориентира 
своята външна политика и международни приорите-
ти г-н Иванов! 

- Радвам се, че поне вие сте по далновидни сред ос-
таналите балканци. Макар, че много скоро на нашата 
врата ще почукат и другите славянски народи! И как-
во да се прави, ние пак ще ги приемем....Безрезервно! 

- Руската душа е необятна и богата като тайгата в 
Сибир! 

- Умеете ги тези ласкателства Лептис, но ние сме 
подготвили едно тайно споразумение, което трябва да 
подпишете, за да не останат нашите договорки съвсем 
голословни! 

- Ами дайте да го прочета преди това.... 
- Разбира се, разбира се! В него основно се третира, 

това което обсъдихме току що. Задължителното прек-
ратяване на членството на Гърция в ЕС и НАТО. Как-
то и активното участие на гръцката държава в изг-
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раждането на противоракетен щит срещу НАТО, 
включително и в предоставянето на земя за разпола-
гането на военна техника на територията на Гърция. 
Срещу това Русия се задължава да снабдява Гърция с 
газ и всякакви други енергийни източници на симво-
лични цени, на стойност една десета от реалната им 
доставна цена за другите европейски страни. Както 
разбира се и военна защита от всякакви посегателства 
срещу територията и суверенитета. Моля прочетете 
официалния документ! 

Руския външен министър подаде споразумението 
на гръцкия си колега, който след прочитането му се 
усмихна доволно. 

- Писалка, ако обичате г-н Иванов, за да скрепим и 
на хартия нашите приятелски отношения! 

Руснака му подаде писалката и постави държавния 
печат на Русия върху документа. Гъркът се подписа и 
също постави държавния печат на Гърция върху двус-
транния договор. Двамата си стискат ръцете, като се 
гледат  право в очите. 

 

Кабинетът на премиера Царски.  

Министър председателят и вътрешният министър 
разговарят оживено. 

- Лъчо може ли такова нещо да направиш? С тъй 
наречения „цар” Миро играете комбина в нелегално 
производство на цигари, а на мен нищо да не кажеш! 

- Г-н премиер това са само слухове! Зловредни кле-
вети, няма нищо вярно в това... 

- Е как да няма нищо вярно, когато са те засекли в 
Кратуница при Миро. Служебната ти автомобил е с 
GPS проследяване! Знаеш, че съм в много близки от-
ношения с шефа на ЦРУ, от тях получихме видеома-
териал от спътниковото наблюдение, който ясно по-



 
 

276 
 

казва, че заедно с твоя ортак влизате в някакво подзе-
мие. Също така от записа се разбира, че сте в близки 
отношения....Направих си труда и лично отидох до 
това място в гората до Кратуница. И какво намирам 
там? Цех за производство на нелегални цигари! На-
мерих и подземието, което беше заключено с най 
обикновен катинар. И по важното, купищата пари 
складирани в него! Шефа на ЦРУ ме пита, така ли се 
бориме с организираната престъпност! И аз не знам 
какво да му отговоря! Знаеш ли кога съм се занимавал 
с такива неща аз, Лъчо? В средата на 90-те години, тъй 
че имам сериозен опит в тая дейност! Вървиш по мои-
те стъпки. Ами да беше дошъл, преди да се захванеш с 
тая работа, да се посъветваш с мене. Кое как да напра-
виш! Сега какво да те правя, а? 

Министъра на вътрешните работи мълчи, виновно 
навел глава пред своя шеф. Но Царски продължава. 

- Заедно основахме партията, заедно управляваме 
сега! Не искам да те губя като партньор и министър 
на вътрешните работи! Затова отиваме, вземаме всич-
ките пари от подземието и ги препираме в банката на 
Ивето! И ще отидем до там не със служебните си ав-
томобили! След това, ти предаваш на прокуратурата 
Миро като организатор на цеха, а теб представяме 
като герой жертвал живота си, работейки под прик-
ритие в тази спецакция. Спецакция с личното участие 
на министъра на вътрешните работи, играейки  роля-
та на корумпираното ченге-министър. Така ще предс-
тавим нещата пред обществото и ЦРУ. Парите от под-
земието ще разделим на две! Друг начин няма. Ако не 
си съгласен и ти гориш с твоя ортак „цар” Миро! 

- Аз също искам да продължим напред заедно ра-
ботата си с вас, като партньори, както в правителство-
то, така и в политическата партия. И най вече да си 
запазиме приятелството г-н премиер! Съгласен съм! А 
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парите как ще ги оправиме. Имам предвид, че нямаме 
документ за произхода им? 

- Остави тая работа на мен и на Ивето! Парите ще 
бъдат изнесени в офшорна зона посредством кеш-кеш 
банкиране, с цел невъзможност по нататъшно им 
проследяване, от когото и да е. Знаеш, че сега предс-
тои въвеждането на Закона за отнемане на незаконно 
придобито имущество. Хубаво е парите да са в чужда 
банка, далеч от България! Аз лично отдавна съм нап-
равил това със всички мои авоари! 

Имам една къща на мое име и нищо друго и спя 
спокойно! 

- Ами аз какво да правя с няколкото ми наследстве-
ни апартамента и къщи? 

- Чакам Железарска и няколко правни експерта, 
всеки момент да дойдат при мен! Ако искаш остани 
да чуеш какви „вратички” са оставили в Закона, който 
вече е завършен и утре го пускаме за гласуване в пар-
ламента. Ей такъв натиск от колеги върху мен, при 
разработването на нов закон досега не съм виждал. 
Толкова много и толкова уплашени депутати от про-
карването на един закон, не съм вярвал, че може да 
съществуват! Най важното, аз съм се разпоредил, след 
като го гласуват, закона да влезе в сила не по рано от 
шест месеца от датата на гласуване! За тия шест месе-
ца, който има проблеми с предоставянето на офици-
ални документи за произхода на своите пари, движи-
ми и недвижими имоти е длъжен вече да се е снабдил 
с тях! Давам им шест месеца да си набавят нужните 
документи удостоверяващи произхода на имущество-
то им, след това вече брадвата ще играе. Железарска 
обаче ми каза, че въпреки всичко, ще оставят някакви 
скрити „вратички” в закона за всеки случай! 

- Ами аз ще остана тогава.... на срещата ви с Желе-
зарска и експертите. 
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На вратата се чука и след потвърждението на пре-
миера, Железарска и групата влизат в кабинета. 

- Г-н министър председател Закона е завършен! Ка-
то искам да отбележа, че сме се съобразили с изисква-
нията на народните представители от всички пар-
тийни групи в парламента! 

- Т.е. изпълнили сте препоръките на всички заин-
тересовани лица. 

- Да, може и така да се каже... 
- Министъра на вътрешните работи се интересува 

от тъй наречените „вратички”, които сте оставили в 
Закона, за да можел по лесно да лови престъпниците! 

Царски избухва в смях. 
- Да има такива „вратички”. 
- По конкретно бихте ли цитирали закона, в тази 

му част където са тия „вратички”. Усмихва се напрег-
нато Лъчо. 

- Първата „вратичка” е : „....недействителни са и 
възмездните сделки с трети лица, АКО те са знаели 
или са могли да предполагат, че имуществото е неза-
конно придобито или са придобили имуществото с 
цел прикриване на незаконния му произход или на 
действителните права, свързани с него”. 

- И къде е тука уловката или по точно „вратичка-
та”?-  запита неразбиращо Лъчо. 

- Вратичката е в съюзът „АКО”!!!Защото недейст-
вителна е сделката само „АКО” са знаели, че имущес-
твото е незаконно придобито! Но „АКО” не са знаели, 
че имуществото е незаконно придобито, то сделката е 
действителна! Това „АКО” много променя нещата и 
ги прави много трудно доказуеми! Разбирате ли,  г-н 
министър? 

- Да, да.... вече всичко ми е ясно- потвърди Лъчо, 
въпреки че нищо не му беше ясно. 

- И втория текст в Закона, в който има предпостав-
ка за измъкване от отговорност, е сходен с първия. 
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„...Отнема се и имуществото прехвърлено или внесено 
като вноска в капитала на юридическо лице, АКО ли-
цата, които управляват или контролират юридичес-
кото лице, са знаели или от обстоятелствата са могли 
да предположат, че имуществото е незаконно придо-
бито”.  

- Отново „АКО” са знаели- намеси се премиера- Но 
„АКО” не са знаели, а имуществото е незаконно при-
добито, то не се отнема! Разбра ли сега Лъчо? Какво 
значение има думичката „ако”? 

- В единия случай губиш всичко! А в другия си 
направил напълно редовна вноска в капитала на 
юридическо лице- най после схвана и Лъчо. 

- Знаех си аз, че ще стане от тебе министър на вът-
решните работи!- пошегува се Царски. 

- Някакви последни забележки, напътствия към нас 
г-н премиер, преди да сме внесли законопроекта в 
народното събрание? 

- Нямам Железарска! Внасяйте закона още утре, че 
ми писна да говорят, че съм „чадър” за организирана-
та престъпност! 

Министър на правосъдието Железарска, заедно с 
работната група от експерти, излязоха от кабинета на 
министър председателя с гордо вдигнати глави. 

- Разбра ли сега Лъчка, как стоят нещата! На който 
не му харесва да напуска държавата... 

В кабинета без да чука влезе шефа на звено „Ком-
пютърни престъпления” към ГДБОП. 

- Шефе пак са ви оклеветили в „УикиЛийкс”! 
- Какво беше това Уики...как го каза?- настръхна 

Царски. 
- „УикиЛийкс” е интернет сайт, който публикува в 

мрежата информация за политици, правителства и 
други организации. Много често тази информация е 
некоректна... 

- И какво пише там за мен? 
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- Пише, че сте имали връзки с организираната 
престъпност. Участвали сте в контрабанда на метам-
фетамини, нелегални сделки с горива и пране на па-
ри през банката на вашата приятелка Ивелина. А съ-
що припомнят, че сте бил свързан с 30 неразкрити 
убийства. 

- Това съм го чувал вече, нещо ново има ли? 
- Новото е, че от български сайт в интернет за разс-

ледваща журналистика, твърдят, че разполагат със 
снимки как вие предавате куфарче с пари на убийци-
те на Андрей Лукавов, две седмици преди той да бъде 
убит! 

- Кой се осмелява да твърди подобно нещо- Царски 
побесня- Искам тези момченца на колене! Ще разбе-
рат те как се клевети премиера на България! Искам да 
издирите тези хора и да направите щателен обиск на 
всички техни имоти! И всички фотоси и видеомате-
риали да ми бъдат предадени незабавно! Ясен ли съм? 
Този път ще хвърчат глави! 

 

Вилата на Кукловода.  

Кроманьонеца и неговия шеф обсъждат поредния 
пъклен план. 

- Плати ли на хакерчетата? Момчетата си свършиха 
отлично работата! 

- Да шефе. 
- Сега ми дай телефона, за да се обадя на Царски! 
Кроманьонеца изпълни заповедта с видимо удо-

волствие. 
- Ало Царски! Разбрах че си имал някакви пробле-

ми от новосъздаден български сайт за разследваща 
журналистика! Е ако искаш да си решиш проблемите, 
знаеш къде да ме намериш....До половин час да си 
при мен? Добре, аз съм тук и те чакам! 
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Премиера още на петнадесетата минута е във вила-
та на Кукловода. Дойде сам и много нервен. 

- Заповядай Царски! Чест е за мен да посрещна ми-
нистър председателя на България в моята скромна 
обител. Какво ще пиеш?- любезно покани домакина 
своя гост. 

- Нищо няма да пия! От теб мога да получа само 
отрова, наясно съм с това! Атаката от тоя сайт минава 
през теб, нали така? 

- Правилно разсъждаваш! И за да не пуснем в об-
щественото пространство тези снимки, на които се 
вижда как ти плащаш на убийците на Лукавов, имам 
едно условие. Подай си оставката като премиер на Р 
България! 

- Аз платих на убийците на Лукавов! Но кой го по-
ръча, а генерале? Парите с които платих на тези руски 
главорези бяха ваши! Така че ако стане нещо, аз също 
мога да се разприказвам.... 

- С тази разлика, че нямаш никакви доказателства! 
- Вие изнудвате ли ме? Не е хубаво това, което пра-

вите! 
- Аз те поставих начело на държавата! А ти как ми 

се отблагодари? Отряза всички наши хора, които 
транзитираха дрога през митниците ни за западна 
Европа. Изгради си своя мрежа, от която печелиш ми-
лиони евро ежемесечно! Можеше да работим заедно и 
всеки от нас да е на печалба. Но твоята алчност е без-
мерна.... 

- Позволих ви една година, след като дойдох на 
власт, да транзитирате единствен вие дрогата за Ев-
ропа! Това не ви ли стига? Чак тогава започнах да се 
занимавам и аз с тая работа! 

- Ние сме партньори! Партньорите никога не пос-
тъпват така, един спрямо друг. Ти наруши всички 
правила! Можеше след тази една година да продъл-
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жим да работим съвместно. Да транзитираме и двама-
та! 

- Това беше невъзможно, защото от Европол, Ин-
терпол и ЦРУ ме притискат постоянно за това, че ня-
ма заловени количества дрога, които минават през 
България! 

- И ти реши да се доказваш пред тях, като отрежеш 
моите хора, така ли? 

- Нямаше друг начин! Баланса е много труден! 
- И все пак намери начин да балансираш и да съз-

дадеш собствена мрежа от доставчици! 
- Повтарям, че това са независещи от мен обстоя-

телства.... 
- Ти ме изработи и сега ми говориш врели-

некипели! Не се намираш в парламента, за да дрън-
каш празни приказки- Кукловода извиси глас във 
фалцет- Много бързо се научи и ти на демагогия! Или 
си подаваш оставката или уличаващите снимки ще 
бъдат публикувани в най големите български и за-
падни вестници и телевизии! 

- Аз оставката няма да си подам! 
- Ами тогава ще изпиеш горчивата чаша докрай! 

Много бързо забрави, кой те е поставил на мястото 
където си! Напусни домът ми! 

Царски излезе от вилата, със сърце изпълнено с ом-
раза към някогашния си благодетел. Той знаеше, че да 
задържи властта в свои ръце е трудна работа. Врагове-
те му се увеличаваха с всеки изминал ден. 

Предстояха избори, но премиера инстинктивно 
усещаше, че истинската борба за властта ще е някъде 
другаде. Той осъзнаваше, че както винаги,  победите-
ля няма как да бъде определен в честно съревнование. 
И това му вдъхваше сериозен кураж за крайния изход 
от битката и за неговото политическо бъдеще в Бълга-
рия. 
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Франция. Париж, летище „Шарл дьо Гол”. Надя и 
Ахмед изчакваха полета си до Ню Йорк, летище „Дж. 
Ф. Кенеди”. 

- Сигурни ли са тези паспорти Надя?!?Да не ни 
свалят от самолета! 

- Спри да се тревожиш най после! Всичко ще бъде 
наред....Егор е изпратил стотици хора в Щатите, точ-
но с такива паспорти! И досега няма хванат паспорт. 
Просто защото тези паспорти не са фалшиви, а ис-
тински! Само че не ги издават щатските власти, а той! 
Между оригиналния паспорт и този направен от Егор, 
практически няма никаква разлика! Той се е снабдил 
с хартията, която използват американските власти, 
купил е целия реквизит от защити, мастила, опозна-
вателни знаци и бог знае какво още! И това му е биз-
неса на човека....Явно и американските чиновници са 
доста подкупни, щом наше момче е успяло да подхва-
не такава далавера. 

- Дано да си права, че осем хиляди долара парчето, 
никак не е малко! Както и да е. Най хубавото от всич-
ко е, че успяхме да се отървем и двамата. Аз от онези 
главорези в България, които изпратиха чак тук във 
Франция наемните си убийци. А ти от вашата мафия. 
Всъщност доколкото знам и в Щатите към момента 
една от най силните мафии е руската! Дали руската 
мафия във Франция не си сътрудничи с тази в САЩ! 
Изобщо ще можеш ли, наистина да се отървеш от тях 
завинаги?!? 

- Прекалено си наплашен от руските мафиоти, та 
те не са нищо повече от българските! А ти успя да се 
справиш с Илиян, така че не виждам от какво има да 
се притесняваш. Аз се чувствам сигурна и в безопас-
ност, когато ти си до мен! Обичам те! 

- И аз те обичам! 
Двамата се прегръщат силно и се целуват като за 

последно. 
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- Пристигаме в Ню Йорк и после какво?- продъл-
жава да е неспокоен Ахмед. 

- И после се установяваме в Аляска! Ще отворим 
едно малко магазинче и ще заживеем като в приказ-
ките! Лека по лека и къща ще си купим. И дечица ще 
ни се родят! Едно момченце и едно момиченце! 

- Аз пък си мислех за близначки и момченце!  
Отново се целуват, само че този път Ахмед я взима 

и вдига на ръце, както се носи булка. 
- Ах Надя, Надя....Не знам какво щях да правя без 

теб! Ти си моята Вяра, Надежда и Любов! 
- А ти си моя Ахмед! Пусни ме на земята, великан 

такъв- нежно го прегръща тя. 
Той я остави внимателно на земята, а тя припна да 

бяга от него. Имаха си такава  закачка. 
- Хайде де, хвани ме Иля Муромец.... 
Ахмед с два скока се озова при нея и отново я вдиг-

на на ръцете си. 
По радиоуредбата съобщават, че трябва да се при-

готвят за полета до Ню Йорк. 
  

Служебният апартамент на министър 
Мрънков. 

Финансовият министър е получил всички нужни 
разрешения от премиера и правителството, че може 
да оперира с 50 %  от парите на Сребърния фонд, къ-
дето се натрупват средствата за пенсии на идните по-
коления. Мрънков се прибра в служебния си апарта-
мент, след поредната тежка разяснителна кампания 
пред обществеността и медиите, от необходимостта 
„Сребърния фонд да бъде раздвижен”. И медиите и 
народа не искаха и да чуят за рисковите начинания, 
които бяха в главата на финансист № 1 в държавата, 
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но Мрънков бе твърдо решен да реализира докрай 
своите планове. 

Финансовият министър бе стар ерген и отдавна 
беше свикнал със самотата и с набързо приготвените 
лично от него безвкусни вечери. Единственото което 
придаваше смисъл на неговия егоистичен живот бяха 
парите и то, само ако са в огромни количества. Досега 
той не беше успял да забогатее и това определено го 
измъчваше и му създаваше комплекс за малоценност. 
Мрънков избиваше този комплекс за малоценност, 
като наказваше, когато може българския народ със 
въвеждането на всевъзможни данъци и такси, които 
вгорчаваха и без това адския живот на обикновения 
човек. Освен това, той се бе превърнал и в женомра-
зец.   

С течение на годините, през които натрупа опит в 
отношенията с нежния пол, Мрънков ставаше все по 
озлобен и садистично настроен към жените като цяло. 
Естествено пробва и на отсрещния бряг как е, но 
мъжките ласки не му доставяха такова удоволствие, 
тъй като поради дребния си ръст не можеше да доми-
нира в секса с друг представител от неговия пол. 
Обикновено в една такава връзка той бе пасивната 
страна. Най голямо удоволствие му правеше, да си 
поръча проститутка и да я пребие от бой. Занимания-
та с малки момченца също не му бяха чужди и носеха 
утеха в душата на нещастния самотник. Финансовия 
министър хапна забъркания от него омлет и се наста-
ни пред компютъра си в нетърпеливо очакване прог-
рамата да се стартира. Лаптопа зареди софтуера си и 
Мрънков влезе в интернет. Отвори сайта на Форекс и 
намери валутната котировка на американския долар 
спрямо японската йена. Разгледа много внимателно 
графиките показващи маржовете и техните движе-
ния, както и тенденциите в развитието на пазара. 
Прегледа икономическите показатели на САЩ и 
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Япония. Растежа на Щатите бе очевиден и постоянно 
нарастващ, което говореше за една стабилна амери-
канска валута. Направи съответните изчисления с 
прогнозен характер за близкото бъдеще, които пот-
върдиха неговите очаквания за продължаващата ста-
билизация на долара спрямо йената. Влезе в специал-
ната сметка, която вчера беше открита в банката на 
Ивелина, приятелката на Царски. Провери налич-
ността по сметката, която бе милиард и двеста милио-
на лева. С половината от тези пари, купи долари сре-
щу йени. Валутната двойка йена срещу долар, според 
неговите прогнозни изчисления, показваше трайно 
поскъпване на долара, което означаваше огромна пе-
чалба за Мрънков. С едно кликване на мишката осъ-
ществи междубанков трансфер по сделката на стой-
ност 392 млн. и 156 хиляди долара. Финансовия ми-
нистър се почувства опиянен при мисълта за печалба-
та, която го очаква и оформи окончателно парамет-
рите по сделката във Форекс, като фиксира цена и 
срок на позицията на валутната двойка и ги подаде на 
системата под формата на Чакаща поръчка. Той бе 
толкова сигурен в своята непогрешимост, че даже не 
използва опциите за предпазване от евентуална загуба 
или тъй наречените, Лимитирана и Стоп поръчка. 

Втората част от парите на Сребърния фонд, пре-
доставени му от премиера, той инвестира в покупката 
на златни активи. Всички големи анализатори пред-
виждаха сериозно увеличение на цената на жълтия 
метал, за това той смело купи злато на стойност 600 
млн. лева. Сипа си едно голямо уиски и отпи жадно от 
чашата, предвкусвайки пълния си финансов успех до 
месец, два най много. Набра на мобилния си телефон 
номера на мадам Мими и с дрезгав глас запита собст-
веничката на нашумелия напоследък бардак в столи-
цата. 
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- Мадам, моята дама свободна ли е в момента? Изп-
ратете ми я веднага....Плащам двойно! 

Таксито спря почти безшумно пред входа на блока, 
където живееше Мрънков. От него се изниза мургава 
красавица, която направо се сля с тъмнината на нощ-
та. Тя отиде до таблото със звънците на входа и плахо 
натисна звънеца на финансовия министър. 

 
 

Кабинетът на премиера на България.  

Царски е привикал министъра на енергетиката за 
да обсъдят новото „бизнес” предложение, което е по-
лучил. 

- Еленски канадски енергиен холдинг отправи 
лична оферта към мен! Ако можем сега като гласува-
ме Закона за ВЕИ, да увеличим срока за изкупуване на 
слънчева енергия... 

- Г-н премиер, знаете че от опозицията ще скочат 
веднага! 

- Еленски не ме прекъсвай като говоря! Знам че 
опозицията ще бъде против това! Но аз съм намерил 
начин как да го направиме! Срока в проектозакона е 
дванадесет години, канадците искат да им гаранти-
раме, че държавата ще изкупува тази енергия за два-
десет години напред. Като ще ни се отблагодарят 
щедро за услугата. Първо те на мен, а после съответно 
аз на вас! Ти и някои от комисията също ще получите 
прилични суми за оказаното съдействие. 

- Да и как ще променим срока в проектозакона, та-
ка че той да бъде одобрен в парламента? 

- Ами идеята ми е съвсем проста! Разликата между 
„два-на-десет” и „двадесет” е само в една сричка „на”. 
Тази сричка „на” ще бъде пропусната и дванадесет ще 
стане двадесет в текста на Закона за ВЕИ 
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- Вие сериозно ли говорите? 
- Да и това по късно ако бъде открито, ще го предс-

тавиме като печатна грешка! Гениално нали?!? 
- Щом вие казвате. А ако го забележат в момента на 

гласуването? 
- Значи вие ще раздадете на всички членове на ко-

мисията, такива образци на проектозакона, в които е 
записано дванадесет години! Само проектозакона, 
който ще се гласува и подписва в народното събрание 
ще бъде с „печатната грешка” двадесет вместо двана-
десет! Разбираш ли? 

- Да, но председателя на народното събрание чете 
текстовете на законите, по гласовата уредба преди да 
бъдат подложени за гласуване и може да забележи 
тази малка „печатна грешка”. 

- Председателя на народното събрание е от нашата 
парламентарна група и аз ще се погрижа лично тази 
малка подробност да убегне от вниманието му! Ти си 
свърши твоята работа и всичко ще е наред! 

- Ами добре.  
- Много унил ми звучиш, като че ли не вярваш, че 

всичко това, което ти казвам е възможно да се случи! 
Мисли за парите, които ще получиш за тази услуга, в 
случай че успеем! А ако се провалиш може да мислиш 
само за оставката си! Нещата са простички....Обясних 
ти съвсем ясно по какъв начин да го направиш. От теб 
се иска само да изпълниш точно указанията ми и ще 
продължиш да си министър и то с много добра оцен-
ка от своя премиер! 

- Държите се с мен все едно не сме рода, а съм ви 
чужд човек! Постоянно ме заплашвате с уволнение. 

- Това е така, защото трябва да давам личен пример 
на останалите в правителството и партията! Какво ще 
стане ако почна да те толерирам пред другите минис-
три. 
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И без това с тая фалшива диплома дето ми я предс-
тави! Мислиш, че не съм я проверил ли? Изобщо не 
си завършил университета в Хайделберг....Ама нали 
си от родата на Ивелина, та няма как! Така че ние си 
знаеме кой кой е! По важното е другите да не го раз-
берат, нали моето момче? Айде сега бягай да напра-
виш това, което ти казах за Закона за ВЕИ. И внимавай 
с печатните грешки! Да стане така, че грешката да е 
вярна! 

- Слушам г-н Царски!- навежда покорно глава пред 
министър председателя. 

- Действай пари нема! 
В този момент в кабинета влиза финансовия ми-

нистър. Двамата с Еленски се разминават без дума да 
си разменят. Еленски се чувстваше силно пренебрег-
нат и недооценен от премиера, според него, за сметка 
на Мрънков, чийто идеи винаги намираха поддръж-
ник в лицето на Първия в държавата.  

- Сядай, сядай Мрънков! Какво стана с рисковите 
ти инвестиции с парите от Сребърния фонд?!? 

- Г-н премиер, мога само да кажа, че до два месеца 
тези пари ще бъдат усторени! Сто пъти повече! 

- Не думай! И как направи цялата магия...Форест 
така ли се казваше валутната търговия в интернет? 

- Форекс г-н Царски, но това не е толкова важно! 
По важното е че след супер успешната сделка, която 
сключих с тях, купих и злато за 600 милиона лева! 

- За златото и аз бях чел някъде, че цените му ще 
скочат нагоре! Но този Форекс ме притеснява! 

- Трябва да ви кажа, че точно от там ще дойде и 
нашата свръхпечалба! Благодарение на едно специ-
ално средство, което ми предложи моя брокер! Ли-
въридж при много изгодни условия – печалбата се 
умножава по сто! 

- А загубата?!? 
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- Губя само парите, който съм вложил! Изключи-
телна сделка... 

- Губим само шестсотин милиона лева! Малко пари 
ли са това бе, Мрънков?!? 

- Не се притеснявайте, аз съм заложил на амери-
канския долар и няма как да загубиме! Това е най го-
лямата сделка в живота ми! Ще станеме богати г-н 
Царски! Неприлично, даже несметно богати! И ако 
продължаваме така, не се знае докъде може да стиг-
нем! 

- До психиатрията даже, може да стигнеме Мрън-
ков! Аз и сега не съм беден, но загубиме ли тези ми-
лиард и двеста милиона лева, светът ще ти се стори 
малък, за да се скриеш от мене! Да сме наясно по този 
въпрос! 

- Ние да загубиме тези пари?!?Никога!- тука вече 
Мрънков направо изкрещя. 

- Я върви да си починеш малко! Доста си прегрял 
покрай тия рискови инвестиции. Вземи си два дни и 
разпусни някъде из планината най добре! 

- Слушам г-н Генерал!- пак изкрещя Мрънков, като 
погледа му се промени до неузнаваемост и излезе от 
кабинета. 

- Брей, ще вземе да превърти това момче с тоя Сре-
бърен фонд! 

 
 

Гърция, Атина.  

Столицата и страната са залети от протестни ми-
тинги и шествия против провеждането на политиката 
на реформи с цел бюджетни съкращения. Междувре-
менно правителството е получило спасителния транш 
от тройката кредитори.  
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На площад „Омония” от сутринта започват да се 
събират протестиращи хора от всички възрасти и най 
различни прослойки от населението. Гръцки младежи 
са издигнали нетрадиционен плакат с надпис „Тихо 
да не събудим българите”. До тях се приближава 
предводителя на повечето обществени протести в 
Гърция Плезос, който вече е станал и национален ге-
рой за своите сънародници. 

- Момчета какъв е този плакат, който сте издигна-
ли? 

- Тихо да не събудим българите! 
- Това и аз го прочетох! Но защо намесвате съседите 

ни в нашите вътрешно политически проблеми? 
- Ние сме студенти в България и недоумяваме как 

българите могат да живеят по подобен начин! Да 
приемат всичко, което се случва в държавата им, а и 
със самите тях, с такова примирение, бездушие и пи-
янство. Ние съжаляваме българите, но те сами са си 
виновни за положението, в което са...Смятаме, че на-
шите управници искат да ни докарат до тяхното де-
редже, но ние няма да го  допуснем! 

Голяма част от българските ни връстници са изк-
лючително прости, въпреки, че жените им са хубави и 
достъпни. Те са недоволни от живота си, но не протес-
тират! Първо защото не могат да определят какво ис-
кат, второ са мързеливи и трето защото са свикнали 
някой друг да мисли вместо тях. И най важното не 
вярват в самите себе си, че имат силите и разума да 
променят нещо към по добро! Те са се отдали на пие-
не, кючеци, наркотици и побоища! Трудно можеш да 
намериш някой, който да се интересува от нещо раз-
лично от новия му телефон, дънки и колко алкохол се 
е изпило на последния купон. Българите приемат 
учението като време за разврат, което се насърчава от 
техните управници, много от които сами ползват секс 
услугите предлагани в така наречения студентски 
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град. Техните управляващи им набиват в главите, че 
трябва в името на държавата и на идните поколения 
да работят за 200-300 евро, защото това ги правело 
конкурентноспособни на световния пазар и привли-
чало чужди инвестиции. И народа търпи всичко това! 
Невероятно е какво щастие изпитват българите ако 
получават заплата триста евро. Тогава те се имат за 
богати, като си купят някоя дрешка или кола на ста-
ро! 

В същото време управниците им получават заплати 
три хиляди евро и нагоре, участвайки в комисии, съ-
вети и прочее високоплатени длъжности...Освен това, 
те са гарантирали и бъдещето си, с огромните им пен-
сии в сравнение с обикновеното население. Българите 
са роби, но на тях така им харесва! Това е господин 
Плезос,  причината да издигнем този плакат. 

- Търпеливо изслушах цялата ви тирада и съм съг-
ласен, че младежта също трябва да е с будна мисъл и 
свободолюбив дух! За това „Тихо да не събудим бъл-
гарите”! Прихва да се смее с цяло гърло. Хората нао-
коло също се развеселяват и започват да се шегуват 
здравата с българите. 

- Ей тихо да не събудим българите! 
- Да ги събудим ли? Те така дълбоко са заспали, че 

и трактор да мине през тях няма да усетят! 
Полицията започва да разпръсква мирно протес-

тиращите гърци, като прибира някой от тях. Виждай-
ки това, Плезос се насочва право в центъра на конф-
ликта, като повлича след себе си огромна маса от на-
рода. Става страхотно меле, в което полицията изпол-
зва сълзотворен газ срещу демонстрантите. Плезос 
почувства силна болка в очите, картината, която виж-
даше пред себе си стана размазана. А после настъпи 
мрак и той усети как нечии силни ръце го изблъскаха 
на земята, той падна и започнаха да го ритат в бъбре-
ците. 
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Кабинета на гръцкия премиер. Министъра на вът-
решните работи докладва ситуацията в страната и на 
площад „Омония”. 

- Г- н премиер, положението може да излезе извън 
контрол във всеки един момент! На площад „Омония” 
силите на реда са били принудени, да употребят сила 
и сълзотворен газ срещу демонстрантите! Вследствие 
на което народния водач Плезос временно е загубил 
зрението си! Ситуацията е тежка в цялата страна! 

- При това положение, на нас не ни остава нищо 
друго, освен да подадем оставките си! Аз няма да из-
бия народа си, за да угаждам на кръвопийците от 
МВФ, ЕЦБ и т.н. Извикайте медиите за да съобщя 
официално това решение на правителството! А пък 
парламента след това да определя датата за новите 
избори! 

 
 

Апартаментът на Христо.  

Боряна вече се е преместила да живее при него. 
Двамата изживяват един от най щастливите периоди 
в живота си. 

- Все пак не ми отговори ясно и категорично на 
въпроса, ще дойдеш ли с мен да живееш в Америка? 

- Трудно ми е да взема това решение! Да оставя от-
веднъж България, приятелите си, които са тук! Естест-
вено, че ти си мъжът на живота ми и аз искам да съм 
до теб завинаги, в добро и лошо, както е казано в биб-
лията! Но ще ми е тежко да започна всичко отначало, 
в една напълно чужда и непозната страна, каквато е 
Щатите... 

- Добре, но ние ще бъдем заедно! Разбери, че такъв 
шанс се дава един път в живота и не бива да го про-
пускаме Боби! В тази държава няма живот за честните 
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хора! Тука не ти оставят избор, или ставаш престъп-
ник или оставаш роб за цял живот! Този апартамент е 
стар, нуждае се от ремонти. Ще ни се родят деца, по 
техническа експлоатация срока на живот на апарта-
мента е още десетина години и после какво? Къде ще 
живеят нашите деца? 

- Нали сега ще отпуснат безлихвени заеми за сани-
ране на панелните блокове. Ще вземем такъв заем и 
ще го оправиме малко, колкото и да е старо това жи-
лище. 

- Това с безлихвените заеми я стане, я не стане! 
Плюс това санирането не решава генерално пробле-
ма, то просто удължава с няколко години живота на 
жилището! Това не е достатъчно за млади хора като 
нас...Трябва да се бориме за по добър живот, да се 
стремиме към такава държава, където оценяват чо-
вешкия труд по достойнство! Трябва да мислиме за 
бъдещето на нашите деца, които ще имаме......В тази 
държава човек не може да е спокоен за утрешния ден, 
камо ли за бъдещето! 

- Знам че всичко това, което казваш е истина....Но 
разбери, че ме е страх! Да отида в абсолютно непозна-
та за мен държава. Ами че аз знам десет думи на анг-
лийски език! Страх ме е от неизвестността! 

Христо я прегръща бащински и я утешава кротко, с 
много любов и съчувствие.  

- Разбирам те много добре, не си мисли, че мен не 
ме е страх от неизвестното! Но заедно, двамата ще 
преодолеем всички трудности и препятствия! Аз вяр-
вам в това, аз вярвам в нас. Вярвам, че ще се справим и 
след време ще се гордеем със себе си и това което сме 
постигнали в живота с честен труд! 

- Ами не знам....Обичам те! 
- И аз те обичам мило дете! 
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Целуват се някак си по детски, чисто и непорочно. 
Тежка сълза се отрони от окото на Христо и се тър-
кулна по лицето на Боряна, тя също заплака. 

 

Америка. Чикаго. 

Тримата изобретатели продължават неуморно сво-
ята работа по експеримента „Възкресението на Апос-
тола”. Вече е минал един месец от самото начало на 
деленето на молекулата на ДНК, зародиша е израснал 
неимоверно и е станал юноша на петнадесетгодишна 
възраст. „АвтоМатката” се е преобразувала в детска 
стая, изключвайки първоначалната стерилната среда, 
необходима за развитието на ембриона. Учените си 
съставиха график за нощните смени по който да де-
журят, с цел оптимално проследяване на развитието 
на плодът на техния експеримент. Умората тежеше и 
на тримата млади мъже, но сега предстоеше един от 
най важните тестове на клонинга на Апостола. 

- Изключваме всички системи на изкуствената сре-
да – „Автоматка” и ще извадим младия юноша за про-
верка на интелигентността му! Да си на петнадесет 
години и досега да не си виждал нищо друго, освен 
белите стени на този апарат! 

- Да не забравяме, че ние също и ускорихме разви-
тието му максимално, един ден в „Автоматка” е равен 
на шест месеца земно развитие! И при такива темпове 
не се знае, дали мозъка му не е увреден като цяло! 

- Айде глупости! Мозъка му бил увреден, не виж-
даш ли как сладко ти се усмихва това хлапе! Обаче 
забележи, че в тая си възраст изобщо не прилича на 
Апостола на свободата, такъв какъвто ние го познава-
ме от фотографиите му, в неговата зряла възраст! 

- На него тепърва му предстои да се развива, така 
че няма какво да се чудиш на липсата на прилика! 
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Крум натисна бутона за отваряне на апаратурата за 
клониране, вратата плавно се плъзна и русокосия 
младеж смело изскочи отвътре. Отиде при Крум и се 
взря право в очите му, после го хвана за носа и започ-
на да го дърпа силно напред. 

- Ей, ей, ей чакай какво правиш! Аз не съм ти иг-
рачка, нали така?!? 

Скара му се малко по рязко от необходимото Крум. 
- Ей, ей, ей чакай какво правиш! Аз не съм ти иг-

рачка, нали така?!? 
Повтори тинейджъра без грешка, зададения му 

въпрос и продължи да дърпа за носа учения. Симеон 
включи видеокамерата на запис, забавлявайки се на 
учуденото изражение, което се изписа на лицето на 
неговия приятел. 

- Май от раз издържа теста ти за интелигентност! 
Ивайло внимателно сложи ръка на рамото на дете-

то и му рече. 
- Ти се казваш Васил Иванов Кунчев!- посочвайки 

го с пръст. 
- Ти се казваш Васил Иванов Кунчев! 
Скара се младежа, като на свои ред посочи Ивайло. 

А Симеон не спираше да се смее, като сновеше около 
тях, с включената видеокамера и записваше всеки 
един момент от това първоначално опознаване между 
учените и тяхното творение. Крум донесе от хладил-
ника една сочна ябълка и я подаде на юношата. 

- Ябълка! Това е ябълка... 
- Ябълка? 
- Хайде изяж сега тази ябълка. 
 Взема от него ябълката и отхапва парче от нея, 

след което му я връща отново. 
- Яж! 
Клонинга послушно започна да дъвче вкусния 

плод, мляскайки без никакво притеснение. Изяде до-
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ри и семките на ябълката и се уригна безпардонно. 
Ивайло не издържа и се намеси в разговора. 

- Не така! Това не е хубаво- плесва го през устата, 
като имитира уригване- Не така! Това е лошо... 

- Мисля, че е време да започнем с уроците на азбу-
ката! Но дали да не му вкараме ускорената програма 
за нощно усвояване на учебния материал! Да, така ще 
е най добре. Връщаме го обратно в „АвтоМатка” и 
продължаваме бързото му развитие, като го сложим 
на програма „Обучение – Основно, Средно и Висше 
образование за 21 век”, „Магистърска програма – Ху-
манитарни науки”  Харвард! 

- Харвард е добре! Обаче по добре „приложна фи-
зика”! 

- Момчета- включва си и Ивайло- най добре ще е да 
застъпим богословските науки в неговото обучение.... 

- Това са пълни глупости! Левски сам се е отказал от 
религията, за да се отдаде на революционното дело! 

- И тогава в какво да го обучаваме?!? 
- Аз мисля, че най правилно е да наблегнем на 

„Държавно управление” и на обучението в американ-
ската армия за морски тюлени! 

- Да за свалянето на властта в България, ще е нужен 
и човек обучен в духа и традициите на най елитната 
специална част във Военноморските сили на САЩ. 

- А впоследствие ще са му нужни и познанията по 
държавно управление, за да ръководи умело Бълга-
рия! 

- Това са основни дисциплини, но като допълни-
телна ще прибавим „инженерни науки”...И ако усвои 
тези три дисциплини и успешно премине нашия из-
пит, вече може да доразширим образованието и кръ-
гозора му. 
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Кабинета на премиера Царски. Министър предсе-
дателят е привикал министъра на земеделието и хра-
ните. 

- Тютюнджиев получих много добра оферта от соб-
ственика на „Булгартабак”! Напоследък продажбите 
на тютюневата фабрика на българския пазар, са спад-
нали драстично! Руснака иска да прокараме закон, 
който да забрани продажбата на необработен тютюн, 
която по досегашния закон, не се считаше за търговия 
с акцизни стоки! Или по точно закона изобщо не раз-
глеждаше и не квалифицираше търговията с немани-
пулиран, ненарязан тютюн. И по смисъла на закона 
нещо, което не е забранено, значи е разрешено! По-
ради голямото безпаричие народа се ориентира към 
тоя вид тютюнопушене. В интернет много производи-
тели на тютюн пускат обяви за продажба на необра-
ботен и ненарязан тютюн, който в това си състояние 
не е акцизна стока! Трябва да се направи допълнение 
в Закона за тютюна и тютюневите изделия, което да 
включи и продажбата на необработен и ненарязан 
тютюн към търговията с акцизни стоки. По този на-
чин дребните производители на тютюн, ще бъдат 
принудени да се регистрират, като търговци на ак-
цизни стоки, но нямайки възможност да си платят 
лиценза, ще спрат да продават на частни лица през 
интернет своята продукция. И така запазвайки нис-
ките изкупни цени на тютюна, които държавата до-
тира, нашите фирми - прекупвачи ще продължат да 
печелят здравата от крайната цена за „Булгартабак”. 
Но също така, по този начин ние ще пресечем и въз-
можността на обикновения потребител да се снабдява 
с евтини цигари и ще го принудим да се върне към 
стоките на „Булгартабак”. Така тютюневата фабрика 
ще запази монопола си върху българския пазар и ние 
с теб ще получим по един милион евра, от Руснака за 
услугата. За да е тотален удара върху масовия българ-



 
 

299 
 

ски потребител на цигари, ще трябва да се забрани и 
производството и продажбата на заготовки за цигари 
с филтър! И да се предвидят непосилни глоби за на-
рушителите на този закон! Естествено, че българина 
няма да може да пуши в такива количества, както го е 
правил преди увеличението на цените на цигарите. 
Но пък ще имаме една по здрава нация! 

- Добре шефе, ще свикам нашите експерти по тю-
тюна и ще разработим допълнението в Закона за тю-
тюневите изделия. Аз ще направя предложението, 
както е предвидено в закона и Министерския съвет ще 
го внесе в парламента за гласуване... 

- И Тютюнджиев не се бавете! Руснака иска бързи 
действия...А пък тоя народ се е задънил от пушене на 
евтин и долнопробен качак! Малко да му пречистим 
белите дробове.... 

Министъра на земеделието излезе от кабинета об-
зет от радостното предчувствие, че скоро банковата 
му сметка ще набъбне с още един милион евро. Царс-
ки се обади по телефона на Лъчо. 

- Лъчка ела при мен в кабинета....Да като дойдеш 
ще ти обясня! 

Министъра на вътрешните работи вече е в кабине-
та на премиера. 

- Става въпрос за ония пари, които са в бункера на 
Миро! Време е да разчистим подземието от тая хартия 
и да я предадем на съхранение в банката на Ивелина, 
както се бяхме разбрали с теб! 

- Ами добре, аз съм готов... 
- Ще отидем с личния ти автомобил. В теб ли е 

служебното ти оръжие?!? 
- Да! Винаги го нося с мен. 
- Аз също ще взема един по мощен пистолет и оти-

ваме в Кратуница, да си вземем нашето! 
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Двамата излизат и се отбиват в барчето да вземат 
по един сандвич, тъй като вече е станало обяд. Качват 
се в не толкова новото пежо на Лъчо. 

- Ей направи го туй пежо, както само ти можеш! – 
похвалва го Царски. 

- Е какво толкова...Увеличих му конете и стана по 
мощно! Но с тия 140 км/ч , максимално разрешените 
по магистралите у нас, само мъча машината! 

- Е хубава работа! Сега си с мен и ще му отпуснем 
малко края! Искам да тестваме максималната скорост 
на пежото по магистралата до Пловдив. 

- Готово бе, само не знам магистралата дали ще из-
държи теста!  

- Лъчка за магистралите, които строя или добро 
или нищо, пък било то и на майтап даже! 

- Ей не даваш човек да се пошегува... 
Министъра на вътрешните работи включи радиото 

в автомобила и обедните новини зазвучаха в ефира на 
националната станция. 

„ Днес в най големите западноевропейски и амери-
кански ежедневници бяха публикувани фотографии 
на българския министър председател от далечната 
1996 година. На фотосите ясно се вижда, как днешния 
премиер на България връчва черно куфарче на хора-
та, които после застреляха  Андрей Лукавов пред дома 
му. Въпросът е дали това е истинска снимка или ма-
нипулирана фотография. Излезе непотвърдена ин-
формация, че от лабораториите на Интерпол опреде-
лят снимките за автентични. Наши репортери потър-
сиха Царски за коментар, но не можаха да се свържат 
по телефона с него....” 

- Какви долни клевети по ваш адрес шефе! 
- Аз съм свикнал за добрините, които правя за оте-

чеството си, да получавам само хули и клевети за 
„благодарност”. Но така е Лъчо! Никой не е пророк в 
собствената си държава. Това от мен да го знаеш! 
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- Не съм сигурен дали около цеха и подземието, 
Миро не е сложил охрана, която да пази парите...  

- Е като е сложил охрана и ние сме въоръжени! Ня-
ма да се дадем на някакви пазачи там! 

- И ще стреляме по тях, така ли? 
- Щом се налага. 
Пежото наближава Кратуница и Лъчо намалява 

скоростта на автомобила. 
- Значи ще оставим колата на два километра от 

Мировите имоти и оттам нататък ще се придвижиме 
пеша - разпорежда се премиера. 

- Ами то май вече сме на два километра от цеха... 
Скрива пежото зад един висок храсталак и двамата 

слизат крадешком от колата. Навлизат в гората и се 
отправят към подземието. Лъчо вади пистолета си, 
зарежда го и сваля предпазителя. Така с пистолет в 
ръката продължава напред. Царски само нервно се 
хващаше за пистолета, от време на време, който бе в 
кобура под мишницата му. Цеха бе съвсем близо и се 
чуваха гласовете на работниците отвътре, как си под-
викват на цигански, един на друг. Минаха покрай 
цеха леко приведени, премиера не издържа и също 
извади пистолета от кобура. Стигнаха бункера без 
някой да ги спре или да им попречи. Лъчо се огледа и 
откри къде шумата е най прясно разравяна. Точно там 
беше и капака за подземието с парите. Той се наведе 
да разчисти листата и да повдигне капака. В този мо-
мент чу някакъв познат, мазен глас. 

- О началник....Какво правиш тук? Идваш за чети-
рите си милиона? Амчи да беше се обадил преди туй, 
а? То инак човек може всичко да си помисли! 

Лъчо тъкмо обмисляше какво да отговори, надигна 
се и чу глух изстрел. Погледна и видя как Миро бавно 
се свече на земята. 

- Какво гледаш, помогни ми да скрия трупа зад 
дървото! - скара му се министър председателя. 
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Лъчо хвана трупа на Миро за краката и като насън 
го понесе към дървото. 

- Айде бе! Какво се бавиш, като че ли не си виждал 
трупове досега! Хвърляй го тук зад дървото! 

Гласът на Царски извади Лъчо от вцепенението му 
окончателно. 

- Отиваме в цеха и ще избием цялата тая сган там! 
Ясно ли е?!? 

- Слушам! - по войнишки отговори министъра на 
вътрешните работи. 

- Свидетели няма да има! - лицето му се изкриви в 
зверска гримаса. 

Двамата тръгнаха към цеха, като Лъчо вървеше по-
дире. Премиера влезе в цеха и почна да избива един 
по един работниците вътре. Накрая когато остана 
последният от тях, Царски хвана подчинения си ми-
нистър за реверите на сакото и го разтърси. 

- Този последния го оставям на теб. И ти някаква 
работа да свършиш! Какво чакаш, убий го! 

Лъчо застреля човека почти от упор и се развика 
като луд срещу своя началник. 

- Доволен ли си сега? Избихме ги до крак... 
Премиера спокойно извади мобилния си телефон 

и се обади на свой близък приятел от далечното ми-
нало. 

- Пъпеш идвай с камиона! Терена е чист....Остава 
само да натоварим стоката! 

Затваря мобилния си телефон и се обръща към 
министъра на вътрешните работи с нескривана злоба. 

- Омръзнало ми е такива торби като теб, да ги нося 
на гърба си! Целия български народ е такъв!!!  

След около двадесетина минути се появи и Пъпе-
ша. Той бе изключително едър българин с физика и 
мощ, които надхвърляха обичайните представи за 
грамаден човек. Брадата му придаваше благородното 
излъчване на руски богатир, а черните очи, правеха 
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погледа му по твърд и от стомана. Този мъжага, който 
едва се бе побрал в кабината на камиона, плавно, 
много внимателно спря возилото и го насочи със зад-
ницата към бункера. Слезе от кабината и подаде вед-
нага десница на министър председателя, който пре-
гърна братски стария си приятел. 

- Ей много вода изтече от тогава! Ама какви време-
на бяха, а Борка? Ама и ти пък наистина успя в живо-
та! Стана премиер на България, а пък аз си останах 
прост шофьор на ТИР! 

- Шофьор на ТИР, ама пък колко мастербокса ци-
гари си ми извозил с камиона, само аз и ти си знаем! 
Златни времена бяха.... 

- Ами Югоембаргото и горивата! А пък колко мо-
мичета минаха през ръцете ни! Как си сега приятелю? 

- Как да съм! Сега се занимаваме с друг бизнес, 
който е напълно законен! Трябва да ти кажа, че от 
политиката по голям бизнес няма, но и проблемите са 
много. Хайде да се хващаме на работа, че времето ле-
ти... 

Лъчо и Пъпеша влязоха в подземието и започнаха 
да пълнят бързо чувалите с пари, а Царски остана да 
пази навън. Два часа и половина по късно камиона 
пое към банката на Ивелина. 

 
 

Министерският съвет.  

Премиерът е свикал съвещание, на което присъст-
ват здравната министърка, министъра на вътрешните 
работи и няколко правни експерти по Конституция 
на РБ. 

- Колко точно българи са с неплатени здравни оси-
гуровки? Ти като министър на здравеопазването 
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Крайпътникова си длъжна да знаеш това! - Царски е 
бесен. 

- Милион и триста хиляди души г-н премиер.... 
- Милион и триста хиляди мъртви души! Точно та-

кива са, като не си плащат здравните осигуровки....От 
това зависи бюджета на здравеопазването, а оттам и 
на болниците! Ето защо болниците умират. Тези бъл-
гари трябва да бъдат заставени да си платят здравните 
осигуровки! От една проста справка в банките, става 
ясно, че народа е спестил три милиарда и половина 
лева за последната година! А говорят, че живота в 
страната през моето управление е станал по лош от 
всякога досега! Това не е истина! При положение, че 
народа е успял да направи такива спестявания за една 
година! Хората в България живеят добре, но трябва да 
се научат и да си плащат данъците към държавата. 

- И какво предлагате да направим - съвсем наивно 
запита Лъчо. 

- Аз не предлагам! Аз заповядвам! Този който не си 
е платил здравните осигуровки, няма право да му се 
издава лична карта! Този който не си е платил здрав-
ните осигуровки, няма право да продава имоти и ав-
томобили! Българите съвсем се разгащиха и сега ще 
понесат последствията си! 

- Г-н министър председател, това са нарушения на 
основни граждански права, гарантирани от Консти-
туцията на РБ - намесва се един от експертите. 

- Конституцията дава прекалено много права и ни-
какви възможности да бъдат спазвани и другите зако-
ни! 

- Но Конституцията е върховния закон в Р Бълга-
рия.... 

- Върховния закон съм аз! И когато някой не спазва 
законите, аз ще го вкарам в правия път! 

- Значи да подготвиме като допълнение на закона, 
че когато някой е с неплатени здравни осигуровки, то 



 
 

305 
 

той няма право на лична карта и на сделки за про-
дажба на имоти и автомобили? 

- Точно така! Андрешко разбира единствено, кога-
то играе тоягата! Колкото по скоро влезе в сила това 
постановление, толкова по бързо здравеопазването ще 
се изправи на крака! Лъчо извикай ми министъра на 
образованието! 

Крайпътникова и експертите напускат покорно съ-
вещателната зала. Лъчо води Просвещенски. 

- А сядай, сядай Просвещенски! Ние този народ ще 
го просвещаваме ли или ще го оставим да тъне в не-
вежество! 

- Народа трябва да бъде просветен и да върви към 
светли бъднини! 

- Остави тези стари лозунги! А ми виж каква нег-
рамотност е налегнала българите! Ами те не знаят 
кой е техния министър председател в момента, как се 
казва, какво прави за страната си! Искам от новата 
учебна година в учебниците по история на съвремен-
на България, да се изучават и ръководителите на 
държавата! 

- Но г-н Царски това не е прието никъде в света. В 
момента на управлението на даден държавник, той да 
бъде включен в учебниците по история и да бъде изу-
чаван... 

- Аз пък казвам, че това е правилно и ще стане 
факт! 

- С цялото ми уважение към вас, но това няма да е 
обективна история. Принципите залегнали за оценка 
на дадени исторически събития, изискват тя да бъде 
направена след 40-50 години. Това гарантира  морал-
ността на тази оценка! 

- Искате ли и утре да сте все още министър на об-
разованието? Ако да, изпълнете моите нареждания , 
ако не...кандидат министри дал бог! 
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Министъра на образованието излезе от залата със 
сломен дух и се зае да изпълни повелята на Първия в 
държавата.  

- Лъчка привикай главния редактор на нашия вес-
тник, искам да говоря с него! 

Лъчо се обади по телефона на шефа на най голе-
мия ежедневник в България и го покани в кабинета на 
премиера. 

- Така! Сега се обади на собственика на най силната 
телевизия! Това не може да продължава! Тъй нарече-
ните независими медии достатъчно ме омаскариха! За 
това чрез нашите хора ние ще отвърнем на удара! Аз 
ще изчистя името си веднъж и завинаги! 

След половин час главния редактор на най тира-
жирания ежедневник в страната е в кабинета на Цар-
ски. 

- Вестникарски виждаш ли каква небивала офанзи-
ва предприеха медиите по оклеветяването на премие-
ра на България. Аз повече не мога да остана безучас-
тен към тези писания. За това от страниците на твоя 
вестник искам да дам отговор на всички тези клевети 
по мой адрес! Отговора ми ще бъде под формата на 
интервю с мен, като лично ти ще задаваш въпросите, 
които аз ще съм ти подготвил предварително! Искам 
ясно да се напише, че публикуваните снимки, на кои-
то се виждало, че аз давам някакво куфарче с пари на 
убийците на Лукавов, са долна манипулация, с цел да 
бъде опозорено името на министър председателя на 
България! Това е абсолютен фотомонтаж, тъй като аз 
тези хора изобщо не ги познавам. И как така след тол-
кова години изведнъж тези снимки се появиха? Защо 
досега никой не ги извади? Защо точно в този момент 
се случва това нещо? Аз ще отговоря и на този въпрос! 
Защото опозицията е безсилна по друг начин да ме 
спре и да ме победи на предстоящите избори. Те це-
лят да очернят името ми и народа да отдръпне дове-
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рието си от мен! Само че това нещо никога няма да 
стане! Защото народа не е глупав и вижда какво правя 
аз страната си! 

Втория важен акцент на интервюто ми искам да 
бъдат магистралите, строежите, метрото в София. И 
на трето място да обясня на хората, защо се налага да 
водиме такава рестриктивна политика по отношение 
на доходите...Защото ако няма финансова дисципли-
на, виждате какво става в Гърция, Испания и Италия! 
Само че аз няма да позволя идните поколения да се 
налага, да изплащат огромни дългове направени от 
настоящето! Това доказва и моята далновидност като 
политик! 

За да направите интервюто ми както аз искам, в 
личната ви банкова сметка ще бъдат преведени 50 
хиляди лева! Някакви възражения?!? 

- Да се работи с вас г-н Царски, винаги е удоволст-
вие и чест! Изпратете ми по факса цялото интервю и 
още на следващия ден ще можете да го прочетете на 
страниците на нашия вестник! 

- Винаги съм знаел, че мога да разчитам на теб Вес-
тникарски! 

Вестникарски излезе предоволен от кабинета на 
министър председателя. След двадесетина минути 
пристигна и собственика на най мощната телевизия.  

След няколко месеца предстоеше търг за разпреде-
ление на свободните цифрови радиотелевизионни 
честоти или т. нар. Мултиплекси. По тази причина 
Царски нямаше нужда дори да бръкне в джоба си, за 
да плати както на вестникарят, а само трябваше да 
обещае, че като дойде времето за търга ще натисне, 
където трябва за да спечелят нашите хора. 

Разговора с телевизионния собственик протече по 
идентичен начин, както разговора със главния редак-
тор на вестника. Премиера отново уточни, какви въп-
роси могат да му бъдат задавани по време на телеви-
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зионното интервю. Насрочиха дата за явяването му в 
телевизията и той пое ангажимент да помогне при 
търга за радиотелевизионните честоти. 

- Мрънков как си? Успя ли да си починеш, че пос-
ледния път като се видяхме беше малко напрегнат? 
Ела при мен, че ще ми трябваш. До половин час! Айде 
чакам те в кабинета. 

Финансовия министър бе изпълнил заръката на 
премиера, да отиде малко да разпусне на балкана и се 
появи освежен и отпочинал. Царски го посрещна в 
лошо настроение. 

- Омръзна ми хората да говорят, че държавната ад-
министрация е корумпирана! Особено след случая с 
бонусите, които сама си е раздала шефката на здрав-
ната каса! Седемдесет хиляди лева и при това тя сама 
себе си награждава за добре свършена работа, като 
знаеме колко проблеми има за решаване в тази об-
ласт! За това Мрънков, аз реших да изградим нов за-
кон за държавната администрация! Да направим 
прости и прозрачни правила за тъй нареченото до-
пълнително материално стимулиране. Трябва да 
привлечем младите хора на наша страна и за това от-
сега нататък ще отпадне клас „прослужено време”. По 
този начин няма да има разлика в заплащането между 
млади и стари служители. ДМС или бонуси ще полу-
чават тези, които са получили добра оценка от прекия 
си началник. От теб искам да изчислиш колко пари 
има в бюджета, за да увеличим заплатите на нашите 
служители, та дано тая корупция да се спре! Като уза-
коним високите им заплати вече никой няма да може 
да каже нищо против нас. Освен това при всяко ново 
назначение, държавния служител ще трябва да под-
писва декларация за лоялност към нашата партия! 
Така ние ще изградим една силна структура от верни 
на партията ни хора сред държавната администрация, 
която да просъществува даже и след една евентуална 
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загуба на парламентарните избори през есента! Естес-
твено е бонуси да получават само тези, които са от 
нашата партия, но и са лоялни към лидера и! Още ли 
не си почнал да изчисляваш с какви средства разпола-
гаме, за да направим тази реформа! 

- Ами спрямо събираемостта на данъците и брой-
ката на държавните служители, като прогнозен резул-
тат....Можем да направим увеличение на заплатите с 
до 30% от общия бюджет на съответното ведомство! 
Като всеки служител може да получи ДМС до 80% от 
годишната си заплата. Естествено че 80%  ще получат 
най верните на партията! 

- Всичко това за което говорихме досега, да се 
оформи юридически от нашите експерти във вид на 
закон и да ми се представи по най бързия начин за 
прочит и подпис! 

- Ще бъде сторено незабавно! 
В кабинета влиза Еленски и виждайки Мрънков си 

обръща главата на другата страна. Остава насаме с 
министър председателя. 

- Не се уважавате много с твоя колега, финансовия 
министър! Защо така Еленски? След време може пък и 
теб да направя вицепремиер! - не пропуска да се по-
шегува. 

- Аз съм дошъл тук със сериозна новина. Амери-
кански инвеститор се интересува от проучване на 
България за шистов газ! Алтернативен източник на 
енергия, ако бъде открит у нас, икономически ще ста-
билизира страната! 

- Знам какво е шистов газ, Еленски! Не съм вчера-
шен, пускай ги и да почват да си правят проучвания-
та. 

- Благодаря! 
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Банкя. Вилата на премиера. 

Царски очакваше председателя на съюза на съдии-
те Тодорка Мирославова във вилата си в Банкя. Джипа 
на Мирославова спря пред новата вила и премиера 
излезе да посрещне височайшия гост. 

- Айде бе Тоци! Заповядай в скромната ми вилич-
ка... 

- Дай боже всекиму такава скромна вила! 
Двамата влизат в луксозната къща, като министър 

председателя едва успява да предпази дамата, докато 
минават през двора от Цецо - потомствена каракачан-
ка, носител на множество международни награди от 
киноложки състезания. Кой знае защо Цецо не хареса 
Тодорка и стръвно се нахвърли върху нея, но Царски 
властно му подвикна. 

- Долу Цецо, долу моето момче! Давай Тоци мина-
вай сега! Аз го държа здраво. Давай не бой се! 

Така силно уплашена и задъхана съдия Миросла-
вова притича бързо през двора и нервно отвори вра-
тата. 

- Уф че лошо куче имаш! Ама и много голямо бе 
Борка.... 

- Голямо, вярно и зло! Да пази къщата от бандити и 
всякаква паплач, че виждаш как се навъдиха напосле-
дък с тая криза. Сядай де Тоци! Какво ще пиеш? 

- Ами едно кафе и безалкохолно.... 
- Кола, фанта, спрайт? 
- Кафе и кола. 
Царски отива да направи кафето, а мобилния те-

лефон на председателя на съдиите зазвъня на. 
- Ало? Кой се обажда, моля? Ще имам неприятнос-

ти ли? Заради забавените срокове на мотивите към 
присъдите и изтичане на давността по делата! Аха, 
бихте ли се представили. Кой сте вие? Как така да не е 
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важно! Вие заплашвате ли ме? Може да си загубя ра-
ботата ли! 

Премиера носи кафето и колата и неволно дочува 
последните думи от разговора по телефона. 

- Какво става Тоци? Някой да не те заплашва? Само 
ми кажи и веднага ще го открием! Лъчо ще нареди 
СРС и ще спипаме негодника! 

- Заради изтичане на абсолютната давност на дела-
та, като впоследствие те биват прекратявани. И из-
мъкването от наказателна отговорност на някой зна-
кови фигури от подземния свят! Сега ми звънят и ме 
заплашват с уволнение и саморазправа! 

- Точно затова те извиках, да ти предам благодар-
ностите на Баджо! И да ти кажа, че ако неговото дело 
не беше в теб и ти не бе забавила с пет години напис-
ването на тези мотиви сега нашия общ приятел ня-
маше да е в Швейцария, а щеше да търка наровете в 
Софийския.... 

- Проблема за мен е, че при гонката с полицейските 
коли....Докато те са го преследвали, Баджо е блъснал с 
неговия джип малко момиченце на девет години, кое-
то издъхва на място! Това не ми дава мира....Съвестта 
ме гризе! Това е едно невинно дете, което умира по 
вина на този негодник Баджо! И роднините завели 
дело за причинената смърт на това момиченце сега, 
поради изтичане на давността на това дело, никога 
няма да видят справедливост.... 

- Успокой се Тоци! Освен благодарностите на Ба-
джо, аз трябва да ти предам и новата ти банкова смет-
ка, която е открита в националната банка на Перу и 
която е захранена с два милиона евро....Харчи си ги 
със здраве! И знай че приятелите са за това, да се под-
крепят в трудни моменти! А за съвестта аз имам едно 
лекарство,  качествено ирландско уиски...и хубави 
пури! А относно уволнението ти! Докато аз съм ми-
нистър председател на България, ти ще си председа-
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тел на Съюза на съдиите! Това е положението! На 
който не му харесва да сменя държавата...И да ходи в 
ЕС! 

- Ами добре Борка. Айде да ме изпратиш до порта-
та, че този Цецо жива ще ме изяде... 

- Кога ли ще му тегля един бой аз на него? Как така 
ще скача на председателя на Съюза на съдиите! 

Царски отваря портата и Тодорка с облекчение из-
лиза на улицата, качва се в джипа си и отпрашва за 
столицата. 

 
 

Родният дом на министъра на вът-
решните работи. 

Лъчо бе силно обезпокоен за болната си майка. До-
като бе в министерския съвет, старата му майка го 
потърси по телефона и с разтреперан глас го помоли 
да мине да я види в апартамента, където той бе роден 
и отрасъл. От няколко години възрастната жена бе 
вдовица и самотата стана най честата и гостенка в до-
ма. Откакто загуби съпруга си, живота за нея стана 
безсмислен. Лъчо усещаше всичко това, но поради 
голямата си ангажираност като министър на вътреш-
ните работи и вицепремиер, все не успяваше да наме-
ри достатъчно време за родната си майка. И сега като 
чу гласа и по телефона се зарече пред себе си, че ще 
отиде при нея и ще изпълни желанието и, каквото и 
да е то. 

Влезе в апартамента обзет от чувство за вина и за-
вари старата жена да плаче скръбно, приведена над 
портретче на малко момиче, опасано с черна ивица 
плат. Тя дори не усети неговото присъствие. 

- Какво правиш мамо? - нежно я докосна по рамото. 
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Тя заплака още по горчиво над снимката и сълзите 
и покапаха върху лика на невинното детенце. 

- Пет години откак си отиде Христинка от този 
свят! И няма справедливост за този убиец! Даже не го 
осъдиха условно. Делото е прекратено, защото съдия-
та не е дал мотивите за пет години! Не е могъл да на-
мери време пет години да си свърши работата! Господ 
да го убие такъв съдия! Знаеш, че не съм те молила за 
нищо откакто стана министър на вътрешните работи. 
Христинка е дъщеря на Йово, с него сте първи бра-
товчеди! Христинка е наша кръв, този изрод я е сгазил 
с джипа си, докато е бягал от полицията! И нищо, той 
е недосегаем! Ти одобряваш ли всичко това?!? Право-
съдието закриля бандитите...Престъпниците се раз-
хождат на свобода, а честните хора мрат и гинат! 

- Не одобрявам всичко това, но какво да напра-
вя...Нямам право да се бъркам в правораздаването, те 
са отделна система от нас... 

- Как така нямаш право да се бъркаш?!? 
- Така,  закона ми забранява да се меся в работата 

на съда. 
- И всичко ще си продължи така, а Лъчо? 
- Нищо не мога да направя... 
- Заклевам те като мой син, да вземеш отношение 

по този случай...Христинка е наша кръв и е невинна 
жертва! 

- И какво да направя? 
- Как така какво да направиш? Ще направиш така, 

че този съдия да не облече повече съдийска тога до 
края на живота си! 

- Аз не съм Господ, мамо! И на мен не ми харесва 
това, че така е станало, но кажи ми какво да направя? 

- Ще отидеш и ще говориш с председателя на съ-
диите! Той да го накаже... 

- А ако това е самият председател на Съюза на съ-
диите! Ако този съдия, който не е намерил време пет 
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години да си свърши работата и да вкара в затвора 
убиеца на Христинка е самият председател, тогава 
какво правиме?!? 

- Боже, боже, боже....такова нещо не бях чувала! 
- И аз също, обаче това е истината. Не си мисли, че 

не ме интересува убиеца на Христинка да отиде зад 
решетките за дълго... 

- Тогава ще отидете в апелативния съд и оттам да 
сигнализират висшия съдебен съвет, който да го на-
каже! Както подобава, да го изгонят завинаги от сис-
темата на правораздаването! 

- Нещата не са толкова прости! Този съдия неслу-
чайно е на толкова висок пост. Той всъщност е поста-
вен там да обслужва интересите на мафията! Говори 
се, че в дъното на всичко това стои Първият в държа-
вата! 

- И теб те е страх да не засегнеш интересите на 
Царски, така ли? 

- Страх не е точната дума! Да кажем, че Царски 
разполага с компромати срещу мен...  

- Ами тогава ще използваш други хора, които да 
извадят горещия кестен от огъня! Така и работата ще 
свършиш и няма да се опариш! Обещай ми да напра-
виш всичко по силите си, този съдия да си отиде зави-
наги от съдебната система! Повече никога няма да те 
моля за нищо друго! Утре може да си отида от този 
свят, така че това е последната ми молба към теб! 

- Обещавам! Този съдия ще бъде уволнен...И ти 
благодаря за ценните съвети, които винаги ми даваш. 
Не ти ли липсва работата в прокуратурата, мамо? 

- Не...Липсва ми баща ти! 
- И на мен, мамо! 
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ЧЕТВЪРТА ЧАСТ 

България. 

Българския народ се събужда от тежък летаргичен 
сън. Проучванията които се канят да правят предста-
вителите на американската компания за шистов газ в 
плодородната земя на Добруджа, разбунват духът на 
местното население и то излиза на протест. Главен 
организатор е Ангел от Кратуница, който в БРЦК е 
станал заместник на Аспарух. 

- Това е граждански протест! Нека всички знаят, че 
на нашите протести никой не може да издига знамена 
и символи на политически партии! Политическите 
партии бяха дотук...Идва ново време, когато ще от-
паднат всички политически партии и народа ще се 
самоуправлява по почина на Васил Левски! Републи-
ка, но чиста и свята република, без сегашните поли-
тически партии, които ни докараха до този хал на 
живот! Този политически модел, който беше създаден 
с цел ограбването на България, ще бъде разбит без 
остатък! 

Ангел вече е придобил нужната смелост и самочув-
ствие и говори пред народа открито и без всякакво 
притеснение. Хората го гледаха с надежда в очите, а 
някои дори започнаха да му ръкопляскат. 

- И бъдещето е в нашите ръце...Има умни българи, 
доказали се учени, които ще поведат България към 
достоен живот и добруване на базата на своите изоб-
ретения! България ще печели от наука и технологии и 
ние ще заживеем по друг начин! Но за да стане това 
факт сегашните управници трябва да си отидат зави-
наги! Който се интересува от това бъдеще за Бълга-
рия, да ме потърси след това! А сега по конкретния 
повод...Технологията за проучване и добив на шистов 
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газ, по метода на тъй нареченото хидравлично разби-
ване е изключително опасна и вредна за нашата пло-
дородна земя. И за да бъдем чути от управляващите, 
сега ще ви бъдат раздадени тенджери, лъжици и тъ-
пани, с които да вдигнете максимално шум! Та дано 
да се спрат тези проучвания за шистов газ. А сега 
дами и господа българския химн! 

От радиоуредбата зазвуча националния химн на 
България и повечето хора започнаха да пеят въодуше-
вено. 

- Нас може да ни изморят от глад, болести и мизе-
рия! Но земята не си даваме на никого!  

Провикна се някой от тълпата и запя гордо „Боят 
настана, тупкат сърца ни”. 

- Ураа...Да живее революцията! Бунт....на оръжие 
братя и сестри! 

Народа се надигна със страшна сила и дълго сдър-
жания гняв, породен от униженията на които беше 
подлаган, сега щеше да се излее върху кротко охраня-
ващите протеста полицайчета. Ангел виждайки, че 
ситуацията излиза извън контрол се изправи пред 
народа и му рече. 

- Братя и сестри! Българи! Не е дошъл още момен-
та......... Нека да завършим нашия протест по мирен 
начин, както сме го обявили! А другото е близо и то-
гава ще видим кой кум, кой сват...Моля ви да запазите 
спокойствие засега и да приключим без жертви и ра-
нени! Времето е близо! И да не забравяме какво е ка-
зал Апостола на свободата : „Времето е в нас и ние сме 
във времето”. 

Хората послушаха мъдрите думи и продължиха 
своя протест с мирни средства, носейки високо вдиг-
нати плакати с надпис „Царски и Еленски в затвора! 
А пък Мрънков.... егати Чвора! Айде и той при тях в 
затвора!”. Многолюдното шествие мина през целия 
град като набра още привърженици на идеята за заб-
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рана със закон на проучването и добива на шистов газ 
по технологията „хидравличен удар”. В края на про-
теста Ангел отново покани народа да се запознае с 
плана на патриотите 

за бъдещето на България. Поради наближаването 
на датата за всенародното въстание, която беше пла-
нирана да съвпадне с насрочената дата за парламен-
тарни избори, стратегията по набирането на въстани-
ци коренно се промени и от тайно се премина към 
открито и явно привличане на хора. 

- Каним всички българи, които се интересуват от 
едно добро бъдеще за България, да ни последват в 
местността „Кобаклъка”, където в свободен и непри-
нуден разговор на агнешко чеверме, всеки може да 
задава всякакви въпроси. Моля желаещите да дойдат, 
да заповядат в служебния ни автобус, украсен с три-
багреника на страната ни! 

Автобуса не можа да побере желаещите, та се на-
ложи Ангел да ги подбира по възраст и пол. Естестве-
но предпочетени бяха младите и силни мъже, но все 
пак сред тях попадна и една много напориста доб-
ричлийка, която направи впечатление с борбения си 
дух. 

- Ти как се казваш? - усмихна и се Ангел широко. 
- Райна.... 
- Райна?!? А ще ушиеш ли байряка Райне? 
- С иглата не ме бива много, но съм двукратен ре-

публикански шампион по карате за жени! 
- Такива хора ни трябват...Качвай се в автобуса! На 

останалите се извинявам, но утре по същото време ще 
продължим с набирането на хора! 

- За какво набирате хора? 
- За промяна на България! За едно народно дело. 

Да си изчистим двора най после от плъзналите плеве-
ли! И да заживеем достойно като европейци, които са 
дали на света славянската азбука и компютъра и ДВГ 
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на  вода! А колко много още имаме да дадем, само бог 
знае... 

Автобуса бавно потегли и се отправи към местност-
та „Кобаклъка”, която се намираше съвсем наблизо на 
шест километра от Добрич, закътана в дъбовата гора. 
Навлезе в гората и спря на една зелена поляна, където  
мъжете вече въртяха две агнета на шиш и наредиха 
пет каси с изстудена бира около дългата дървена маса 
върху гъстата трева. Хората от автобуса още със сли-
зането си, усетили приятната миризма на печено 
агънце запреглъщаха гладно, гладно и направиха 
един плътен кордон около чевермето. 

- Моля, моля не се блъскайте...Ще има за всички! 
Ако не стигне ще поръчаме още едно агне...Седнете 
на столовете около масата и докато станат напълно 
агнетата можем да си поговорим за живота в Бълга-
рия! 

- Какво да си говорим за живота в БГ...Това изобщо 
може ли да се нарече живот?!? Репликира го Райна. 

- Права е жената! - додаде едър млад мъж, гледайки 
с възхищение красивата каратистка. 

- Доволни ли сте от нашите политици? Имате ли 
им доверие... 

- Ти луд ли сиии?!? Най големите бандити в БГ са 
родните ни политици!!! 

- А другите какво мислят? 
- Така е... 
- Тя казва истината... 
- Тук не може да се живее! 
- Това не е държава, а престъпна организация! 
- Узаконена мафия! 
- Достатъчно, разбрах ви много добре. 
- И как ще си почистим градината от плевелите, 

както вие се изразихте? 
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- Първо трябва да почувствате потребността да 
направите това! А след това малко организация и 
всичко ще бъде наред! 

- Ние отдавна искаме да го направим, но няма кой 
да ни организира... 

- Е намериха се вече и такива хора! 
- И как ще стане всичко това? 
- По стария начин...С въстание, което ще събори 

фалшивата власт на днешните политици, които само 
се сменят едни други от много години и освен да се 
обогатяват на ротационен принцип, нищо друго не 
правят! Всъщност правят,  унищожиха българския 
народ, като прогониха кадърните хора в чужбина! И 
по този начин генофонда на нацията изключително 
обедня откъм коефициент на интелигентност! Но на 
тях точно това им е нужно - бедни, необразовани и 
лесно манипулируеми българи! 

- И как ще ги победим?...Като оръжието и властта 
са в тях! 

- Да, но технологиите са с нас...Цялата тая работа – 
Въстанието е измислено от български учени, които 
живеят в чужбина. В смисъл как точно да се направи и 
кога да се нанесе решаващия удар. И всички те рабо-
тят по завета оставен ни от Апостола - Васил Левски! 

- Да но ние нямаме оръжие... 
- Ще имате едни от най съвременните  пушки! И по 

важното, лично Апостола на свободата ще предвожда 
въстанието! Ще имаме честта да се бием за свободата 
си, рамо до рамо с гения на българската революция.... 

- Чакай, чакай Левски отдавна е покойник! Година-
та на обесването е 1873! Как не те е срам да се подиг-
раваш с паметта на най великия българин!!! 

- Момчета ще ми кипне кръвта най накрая и на ме-
не! Никога не бих си позволил да се подигравам с па-
метта на Апостола!!! Тук идва най интересната част от 
плана на ръководителите на въстанието....Да възкре-
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сят Васил Левски от запазената му плитка, която е от-
рязал от косата си, когато се отказва от духовната си 
длъжност в църквата! Те са генни инженери и от една 
клетка са възстановили Левски цял – целеничък....И до 
въстанието ще бъде напълно готов да поведе хората 
към победа! 

- Искаш да кажеш, че тези генни инженери са нап-
равили клонинг на Апостола! 

- Точно така... 
- Но това ще бъде просто едно тяло, а над всичко е 

духът на Левски! Как ще направят така, че това кло-
нирано тяло да се сдобие с духът на Апостола?!? 

- Спокойно приятелю всичко ще бъде наред....И 
след победата на въстанието, Васил Левски ще застане 
начело на България! Представяте ли си какво ще бъде 
– най чистата, най святата, най извисената личност в 
историята на България да поведе народа към едно 
достойно бъдеще! 

- Това ще бъде нещо като царуването на Христос 
през хилядата му  години, както е описано в библия-
та, че предстои да се случи! 

- Левски може да бъде сравняван единствено с 
Христос, само че той е бил революционер, бунтовник. 
Човек на действието с изключителен морал и дисцип-
лина! За това сега, нека всеки си направи своята пре-
ценка и да реши ще участва ли в това народно дело 
или не! Тези които искат да вземат участие да минат 
отляво на мен, а другите отдясно...Който не желае да 
участва, но разгласи или донесе в полицията или на 
властимащите за нашите планове ще бъде наказван 
според стария закон на БРЦК! За предателство се по-
лага смърт! Никого не караме насила да става въста-
ник! Но това което е чул и видял тук, нека го запази 
единствено за себе си!!! 
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Всички присъстващи застанаха отляво на Ангел. 
Той извади евангелието, положи върху него револвер 
и кама, като ги кръстоса и рече. 

- А сега клетвата братя! Райне айде ти си пър-
ва...Застани пред евангелието с лява ръка на сърцето, 
дясната вдигни нагоре и повтаряй след мен! 

„Заклевам се своеволно в честта си и в отечеството 
си пред бога 

и пред честното събрание на съзаклятието, че от 
всичко което  

ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до 
смърт и до гроб. 

Заклевам се и обещавам, че ще работя с всичките си 
способности 

за освобождението на отечеството си България.  
Заклевам се и обещавам, че ще положа за тази свята 

цел живот и  
имот. 
Заклевам се и обещавам безусловна покорност на 

законите и заповедите 
на Съзаклетия Таен Централен Български Комитет, 

съвършено мълчание 
и тайност на делата. 
Чистосърдечно, добросъвестно изпълнение на въз-

ложените ми задължения. 
А в противен случай, ако бъда предател или прес-

тъпник, съгласявам се, да  
бъда прободен от оръжието на това съзаклятие, ко-

ето има длъжност да ме  
брани и право да ме съди. 
Заклех се!” 
 
Ангел целува Райна и следващия човек, заема ней-

ното място пред масата. 
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Тайна база за обучение на терористи на Хизбула в 
Иран. Ръководството на базата се помещава в бункер 
на 30 метра под земята, което го прави невъзможен за 
засичане от спътниково наблюдение. Базата бе под 
прякото командване на третия човек в йерархията на 
Хизбула Мухамад ал Акбар. Бойците водеха физичес-
ка подготовка на повърхността на земята, която се 
състоеше в преодоляване на най различни препятст-
вия. Командир на отряда бе Хасан, опитен кадър от 
военното крило на организацията на шиитите, из-
вършил множество терористични акции, той се бе 
превърнал в герой за своите сънародници. 

Младите момчета ръководени от своя кумир из-
пълняваха поставените задачи с изключителна точ-
ност и фанатична преданост към идеите за създаване 
на Ислямска република Ливан и пълна победа над 
„ционисткия враг”. Хасан завърши физическата под-
готовка на своите бойци за деня, със серия от лицеви 
опори и набирания на успоредката и се прибра в 
бункера при бойния си другар и един от религиозни-
те водачи на движението Мухамад ал Акбар. 

- Хасан изглеждаш ми изморен, даже изтерзан. 
Какво става? Тренираш ли бойците? 

- Тренирам ги...Момчетата са много послушни, 
правят всичко каквото им кажа! 

- Тогава какво те притеснява? 
- Пак получих видение! Мухамад боя се, че вървим 

по грешен път. Целта ни е вярна, но пътя е грешен! 
Ливан трябва да е ислямска република, но това не 
трябва да става по начина, по който ние го правиме! 
Всичките тези кървави атентати! Жал ми е за всички, 
за невинните жертви - жени и деца и за тези млади 
момчета, които обучавам как да отнемат човешки жи-
вот! 
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- Казано е, че ще трябва да минем през този Джи-
хад! Това е свещена война със злото! Ние трябва да 
сме непоколебими и да победим нашите врагове! 

- Джихад е вътрешната война, която трябва да во-
дим със злото в себе си! Видението беше абсолютно 
същото....Както тренирах бойците, ми се яви пророк 
Мохамед и се обърна към мен по име! Хасан защо 
правиш това? Защо убиваш невинни хора?!? Защо 
пращате тези момчета на смърт? Насилието не ражда 
добро! Ливан ще бъде ислямска република, ако целия 
ливански народ избере това, а не с бомбите, които вие 
взривявате! Така ми каза пророк Мохамед....Първо 
трябва да победим злото в себе си! 

- Размекнал си се друже! Остаряваш! Не виждаш ли 
как постъпват с нас американците и евреите! Колко 
тона бомби хвърлиха по нашия шейх израелците! 
Двадесет и три тона авиобомби за да убият нашия 
религиозен водач! Бейрут бе погребан в руини. А те 
не избиха ли невинни деца и жени? Мохамед не ти ли 
каза нещо и за това? 

- Не разбираш ли, че Аллах не иска да проливаме 
повече кръв! Хизбула трябва да спре с тези кървави 
атентати и насилие! Все някой трябва да спре пръв 
тази война! Аллах не иска такъв Джихад... 

- Аз съм духовния наставник! Ти си само един во-
иник...И не може да получаваш видения и да опреде-
ляш какво е Джихад! Да тълкуваш Корана и да казваш 
какво иска Аллах! Това са мои задължения и функ-
ции...Това е мое призвание! 

- Мухамад не виждаш ли, че злото е пуснало дъл-
боки корени в нашата Хизбула! Заедно влязохме в 
организацията през 1990 година. Нещо да се проме-
нило от тогава до сега? Двадесет години едно и също – 
наркотици, оръжие, диаманти и всякакви мръсни 
сделки, с които финансираме нашата организация! 
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Като се утешаваме, че всичко това го правиме за доб-
рото на нашите деца и внуци... 

- А благотворителната дейност защо не виждаш? 
Колко училища и болници се построиха последните 
години! А кварталите които подновихме и благоуст-
роихме! 

- Това се прави само за нашите поддръжници, а не 
за целия ливански народ! 

- А според теб и това е грешно, така ли? Ти нямаш 
право да съдиш Хизбула! Ти си член, воин на Хизбула 
и си длъжен да подкрепяш организацията безусловно! 
Хизбула има свое ръководство... 

- Изморен съм от всичките тези кланета и убийства! 
И съм отвратен от себе си! Имам нужда от почивка, 
пък после ще видиме какво ще правя! 

- Ами така кажи! Ще те пратиме в някой скъп ку-
рорт, където ти пожелаеш! Знаеш, че организацията 
цени своите хора! Ще си починеш и след това всичко 
ще е наред! 

- Съмнявам се...Отивам да си легна, изморен съм! 
Не ми се ходи по скъпи курорти....Мисля да отида 
малко в България. 

- Щом като ти харесва България, там ще отидеш.   
След като Хасан излезе, Мухамад веднага се обади 

на шейха на Хизбула и му докладва за „нездравото” 
състояние на главния инструктор на военното крило 
на организацията. 

- Да ще го пратим на почивка! България ли? Е там 
също имаме наш човек, който може да свърши рабо-
тата! Само не и пред момчетата...Той за тях е идол! 
Нека си мислят, че е загинал геройски в България...И 
горе главата Мухамад! Добре постъпи като ми каза за 
Хасан! 

 
Вилата на Кукловода. Възрастния човек тъкмо си 

поставяше инжекцията с лекарството против спин, 
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изобретено от професор Наумов и мобилния му те-
лефон зазвъня. Кукловода отговори на повикването и 
остана приятно изненадан, тъй като чу в слушалката 
познат глас, който му заговори на английски с лек 
арабски акцент. 

- А здравейте, здравейте! Драго ми е да ви чуя...Как 
е времето в Бейрут? Да и при нас е доста топло. Оби-
чайната поръчка „Калашников 7,62”. Добре до една 
седмица ще ги имате! И кога ще дойде този човек в 
България? След два дни! Да изглежда като атентат 
срещу израелски туристи? Да мисля, че ще мога да ви 
помогна. Но ще ви струва скъпичко, риска е твърде 
голям! Пет милиона. Ами значи договорихме се! Па-
рите можете да преведете на офшорната ми сметка, 
която съм ви дал! За втората ви поръчка ще искам 50%  
авансово плащане! А останалите пари след като све-
товните медии съобщят за инцидента със туристите. 
Да включих факса и чакам снимката на вашия човек. 
А дойде! Снимката току що се появи. На летището в 
Бургас? Разбрах...Ясно! Да следващото ни чуване ще 
бъде в инернет! По добре да си пишем...В тази соци-
ална мрежа е най безопасно! Чао, чао... 

Стареца затвори телефона и погледна на монитора 
за видеонаблюдението на вилата, търсейки Крома-
ньонеца. Но верния служител не се виждаше никъде 
по камерите из къщата. За това той използва аларме-
ния звънец, който беше само за спешни и извънредни 
ситуации. Точно след десет секунди едрия мъжага се 
появи, закопчавайки неловко ципа на панталона си. 

- А ето те и теб...Преди пет минути успя да си зара-
ботиш един милион евро! Сядай да ти обясня как ще 
стане цялата работа! Малко е рисковано, но за тия 
пари си струва усилията... 
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Софийски апелативен съд, кабинета на председа-
телят. Вътрешния министър е на тайно посещение 
при председателя. 

- Вальо това не може да продължава така...Ние ло-
вим престъпниците, а Тодорка Мирославова ги пуска! 
Системното забавяне на сроковете за мотивите към 
присъдите, водещо до изтичане на абсолютната дав-
ност автоматично прекратява делата на знакови фи-
гури от подземния свят! И те се разхождат на свобода, 
а после и тези отрицателни доклади от Брюксел по 
повод съдебната система в България и корупцията 
вътре в нея. Трябва да се сложи край на това! Време е 
Мирославова да си ходи от властта! 

- Лъчо знаеш много добре, че Мирославова получа-
ва протекции от най високо ниво! Аз не мога да нап-
равя нищо... 

- Вальо знам всичко много добре! Но днес ние не 
вземаме мерки, утре няма да сме във властта с тия 
доклади от Брюксел....Ясно ми е, че и ти като фен на 
ГРОБ си с вързани ръце, поради страх от уволнение от 
Царски! Но няма ли някакви независими съдии, които 
да свършат черната работа без да се притесняват, че 
утре няма да си загубят службата?!? 

- Ами то май независими вече не останаха...Ама 
оня ден като пих кафе в барчето на Софийски градс-
ки съд, дочух трима съдии от опозицията да коменти-
рат точно тези провинения на председателя на Съюза 
на съдиите. И един от тях каза, че имал роднина, кой-
то от доста време се натискал за длъжността на Ми-
рославова, но все не го огрявало! Може би трябва само 
малко да налеем масло в огъня и работата сама ще се 
опече! 

- Хайде де! Направо ми е като трън в очите тази 
Тодорка....Виж там ВСС какво може да направи! 
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- Добре де Лъчо, каквото зависи от мен ще го нап-
равя, но внимателно...Защото онзи цербер я пази като 
орел! 

 

Софийски градски съд.  

Трима от членовете на ВСС – Коилов, Вельов и Ге-
гов са се събрали в кабинета на своята по старша ко-
лежка Хитрова, за да обсъдят последните новини от-
носно евентуалното предложение за дисциплинарно 
уволнение на Мирославова. Висшия съдебен съвет 
вземаше такива решения чрез гласуване на членовете 
си. Четиримата заговорници получиха уверенията, че 
още петнадесет членове ще гласуват за уволнението 
на председателя на Съюза на съдиите в България. 
Всичко това ставаше със тайното посредничество на 
председателя на Софийския апелативен съд Валентин 
Пехливанов. 

- Значи Пехливанов пак се обажда и каза, че е сти-
ковал нещата с останалите от ВСС! Имаме още петна-
десет човека на наша страна! Това означава, че вече 
можем спокойно да направим предложението за дис-
циплинарно уволнение на Мирославова и племенни-
ка ми да се готви да поеме нейния овакантен пост! 
Само не мога да разбера каква далавера има от всичко 
това Пехливанов? Да не ни правят някакъв капан с 
това предложение за уволнението....И на гласуването 
всъщност никой да не ни подкрепи, а Мирославова да 
си запази поста и после да потърси разправа с нас! 
Може би това да цели Пехливанов, той е от ГРОБ! 
Всички ние трябва да сме надпартийни, но това си е 
открай време така....Ние сме червени, а Пехливанов е 
от ГРОБ! Сигурно целта му е да ни злепостави пред 
Тодорка! 
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- А бе я се обади на един от тия петнадесетте и го 
покани при нас сега. Стига с тия догадки! Аз ще го 
питам директно за какво ще гласува!?! 

- Добре де, на кого да се обадим? Май най добре да 
говорим с председателстващия заседанието! 

- Тъй като министъра на правосъдието отсъства от 
България и няма как да председателства заседанието, 
най добре да се обадим на председателя на Върховния 
касационен съд и да му поставим въпроса преди засе-
данието...Ти Гегов си в по близки отношения с него, 
така че от теб зависи всичко! 

- Добре бе! Айде звъня му....Ало г-н Каменарски, 
Гегов съм....Днес нали вие ще председателствате засе-
данието на Висшия съдебен съвет?!?Ами исках да ви 
питам, знаете ли нещо относно гласуването, което се 
готви за уволнението на съдия Мирославова...Понеже 
тя е наша дългогодишна колежка и се притесняваме 
за нея, да не я уволнят на днешното заседание! Изоб-
що за първи път чувате, че такова предложение ще 
бъде внесено на заседанието, от мен? Да благодаря ви, 
значи напразни са били притесненията ни! Ами ще се 
видиме на заседанието... 

- Ау положението става все по заплетено! Пехлива-
нов ни крои капан... 

- Напротив, възможно е да се пази всичко в дълбока 
тайна, за да не могат да реагират предварително  пок-
ровителите на Мирославова и да я предпазят от това 
уволнение! 

- Аз предлагам да отидем всички при Пехливанов. 
Ей така както сме вкупом и да говорим с него. Очи в 
очи! Стига с тия телефонни разговори! 

- Ами да отиваме тогава! Директно в апелативня 
съд без предупреждение! 

Четиримата излязоха от съда и се натовариха в 
джипа на Хитрова. Всички паркоместа пред съда бяха 
заети и Хитрова паркира през една улица от апела-
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тивния съд, нарушавайки явно закона. Четиримата се 
отправиха към кабинета на председателя на САС и за 
техен късмет той си беше там. 

- Г-н Пехливанов - атакува го Хитрова - дойдохме 
да си поговорим „лице в лице”, както се казва...И ис-
каме да знаеме подбудите поради, които ни помагате 
за уволнението на Мирославова! Няма да приемеме 
мълчание от ваша страна или по точно, това ще бъде 
лош знак за нас и няма да направим предложението 
за уволнение. Какъв интерес имате вие от нейното 
уволнение, като се знае, че сте привърженици и два-
мата на една и съща политическа партия? Ние започ-
ваме да мислиме, че това е една политическа прово-
кация, целяща да ни злепостави нас четиримата! 

- Първо искам да се успокоите. Никой не иска да ви 
злепостави пред когото и да било! Причината да ви 
помагам е, че ми омръзна хората да говорят, че бъл-
гарския съд е корумпиран...Освен това и постоянните 
доклади от ЕК на тема съдебната система в България! 
Ако можех аз самият бих уволнил всички тези съдии с 
подобни нарушения, но сами разбирате, че това е не-
възможно по ред причини...За това се обърнах към вас 
с благородната кауза да изчистим името на българс-
кия съд! Това е всичко! 

- На мен ми е трудно да повярвам на тази мотиви-
ровка за „благородните каузи”, но нейсе...Ще ви по-
питам още веднъж! Това някакъв капан ли е?!? 

- Ще отговоря още веднъж! Не, не е капан! 
- И ние наистина имаме подкрепата на още петна-

десет от членовете на ВСС? 
- Да имате подкрепата на още петнадесет членове 

на ВСС! 
- А защо председателя на Върховния касационен 

съд не знае нищо за предложението за уволнение, ко-
ето готвим? 
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- Защото така трябва! Сега ще ви помоля да ме ос-
тавите да работя. А вие направете, така както сме се 
договорили и всичко ще е наред! Довиждане колеги... 

- Довиждане и извинявайте за съмненията ни – че-
тиримата излизат. 

Чак когато стъпките им по коридора отекнаха в да-
лечината, Пехливанов се обади на министъра на вът-
решните работи. 

- Лъчка мисията изпълнена! Черната овца ще оста-
не без глава... 

 
 

Гърция, Атина.  

Втори парламентарни избори в рамките на месец и 
половина, след като правителството подаде оставка 
под натиска на уличните протести. МВФ, СБ и ЕЦБ и 
техните представители изразиха огромната си загри-
женост за бъдещето на Гърция и надеждата, че този 
път вотът за избиране на управляваща партия ще бъ-
де успешен и най накрая ще бъде съставено правител-
ство, което да проведе реформите, наложени от трой-
ката кредитори. 

Най луксозният хотел в гръцката столица е пред-
ложил щедро гостоприемството си на представители-
те на тройката кредитори, които са се събрали в ог-
ромния апартамент на човека от СБ за да обсъдят 
всички възможни варианти от провеждащите се в мо-
мента парламентарни избори в Гърция. 

- Месец и половина тия гърци ни мотаят! Мисля, че 
е време да минем към план Б. Ядно отбеляза предста-
вителя на МВФ. 

- Да платено е на шефовете на избирателните ко-
мисии в големите градове, да манипулират вота на 
народа в полза на политическата партия, която пое 
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ангажимент след спечелването на изборите да прове-
де нашите реформи. И да сложим ръка най после, на 
голяма част от гръцката икономика! 

- Този път мисля, че всичко ще сработи както тряб-
ва, в наша полза... 

Бившия премиер на Гърция е събрал всички ше-
фове на избирателните комисии от по големите гра-
дове, на вилата си на о-в Родос по спешност. 

- И така...Приятели, сънародници! Радвам се, че 
всички ме послушахте и взехте рушветите, предложе-
ни ви от Тройката кредитори! Тези тъй наречени све-
товни „благодетели” не са нищо друго, освен шайка 
бандити решили да източат гръцката икономика и да 
заграбят нашите предприятия, пристанища и т.н. 
Взимайки техните подкупи, те ще си мислят, че избо-
рите ще бъдат спечелени от удобната за тях пар-
тия...Но каква ще бъде изненадата им, когато народа 
сам реши своята съдба и националистите спечелят 
народния вот !Това е единствено правилния начин да 
се работи с такива хищници от калибъра на МВФ и 
СБ. Националистите впоследствие ще анулират ме-
морандума, който моето правителство подписа с кре-
диторите и ще отърват гръцкия народ от тази тежка 
тегоба. От вас искам просто едни честни избори, как-
вото си е избрал народа това и да излезе като краен 
резултат. Защото на мен не ми безразлична съдбата 
на обикновения човек, на гърка! Баща ми беше прост 
човек от народа, аз имах късмета да се изуча, да стана 
първо политик, а после и премиер на Гърция! Но ни-
кога няма да забравя баща си и гладните години от 
моето детство! И доколкото зависи от мен, не ще до-
пусна тези времена отново да се върнат в отечеството 
ми... 

Изборите продължават с пълна сила в Гърция, като 
медиите предупреждават, че националистическата 
партия води в прогнозните резултати и най вероятно 
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ще спечели народния вот.Но представителите на 
МВФ, СБ и ЕЦБ спокойно разпускаха в тузарската об-
становка на хотела, в който бяха настанени. Тримата 
мъже си бяха поръчали момичета, с които се забавля-
ваха в джакузито без всякакви задръжки, като им беше 
внесен и огромен телевизор – плазма, на който да сле-
дят пряко изборите. Към пет часа сутринта излизат и 
първите окончателни резултати от изборите по теле-
визионния канал, който гледат представителите на 
тройката кредитори. Те тъкмо бяха заформили една 
петорка на разсъмване с две от поръчаните момичета 
в джакузито, когато говорителката от телевизията ох-
лади ентусиазма им. 

„Според официалните данни от централната из-
бирателна комисия настоящите избори за парламен-
тарна власт в Гърция се печелят от националистичес-
ката партия „Независима Гърция”. Това означава, че 
меморандума, който предното правителство сключи с 
Тройката кредитори ще бъде анулиран от новата 
власт, както обеща преди изборите лидера на „Неза-
висима Гърция”. А това от своя страна ще доведе до 
излизането на страната от Европейския съюз! Гръцкия 
народ масово е излязъл на улиците и празнува в мо-
мента победата си. ”Патриотизма победи продажни-
ците”, „Гърция свободна”, „МВФ, СБ и ЕЦБ вън от 
Гърция” - ето такива плакати са издигнати от голяма-
та част от излезлите  на улиците хора. А сега започва 
и пресконференцията на победителя в тези избори - 
г-н Еликринеас, която нашата телевизия ще предаде 
пряко в ефира си.” 

- Не може да бъде! Проклети византийци....Пак ни 
изработиха! - развика се този от СБ.  

- Край спираме им кранчето с парите и всякакви 
суровини! Гърците ще се молят за коричка хляб... 
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Мрънков се прибра в апартамента и включи ком-
пютъра нетърпеливо. Искаше да провери как върви 
цената на долара във Форекс. Напоследък нещата се 
развиваха много добре и оставаше съвсем малко до 
стигането на цената, която той бе определил като 
крайна и затварянето на позицията му с огромна пе-
чалба, посредством ливъриджа, който ползваше. Ком-
пютъра зареди и той влезе в сайта на Форекс, намери 
своята позиция и с изненада откри, че тя е затворена и 
закрита окончателно. Сърцето му заби лудо в очаква-
не най после да е забогатял от тази толкова елемен-
тарна, според него валутна операция. Ала шокът бе-
ше ужасяващ, когато откри истинската причина за 
затварянето на позицията му. Толкова стабилния и 
постоянно повишаващ цената си долар се бе сринал 
до нивото си отпреди две години. Това наистина 
трудно можеше да се предвиди на фона на проспери-
ращата американска икономика и финансовия ми-
нистър бе толкова уверен в успеха си, че даже не из-
ползва услугата, която можеше да го предупреди за 
губещия позиции долар. Лимитираната поръчка ще-
ше да затвори неговата валутна позиция, още докато е 
на печалба и да го предпази от загуба, но той бе сигу-
рен в трайната тенденция на покачване на цената на 
долара и отказа тази опция в договора. И сега прок-
линаше своята самоувереност, погледна сметката си 
във Форекс, където бяха 600 млн.  лева и видя единст-
вено нули в наличността и. Беше загубил всичките 
пари заради своето високомерие. Главата го заболя 
рязко, целият изтръпна, обзе го мъртвешки хлад. Све-
тът изведнъж рухна за финансист № 1 в България, 
гледаше хипнотизиран монитора на лаптопа и не мо-
жеше да повярва, че всичко това е истина. С усилия се 
изправи от стола, като се опита да се отръска от лоши-
те предчувствия за това какво го очаква, но само за-
литна и се хвана за масата, за да не падне на пода. Ед-
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ва се добра до кухнята и извади пакетче с бял прах от 
най високия шкаф, насипа по масата две успоредни 
линии и ги изсмърка. Поседна за момент и почти вед-
нага усети силен прилив на енергия, хвана се за гла-
вата и започна да я масажира, мрънкайки си. 

- Чудо голямо....Загубил съм шестстотин милиона 
лева! И сега Царски ще ме изгони от правителството. 
Е, и ... то пък едно правителство и една държава! Той 
да не вземе да ме убие, че какви ли не работи съм чу-
вал за него?!?А бе затвора не ми мърда, ако остана 
жив след всичко това...Май мисията ми тук свърши! 

Отиде на компютъра и провери как се движи цена-
та на златото, другата му рискова инвестиция с пари-
те от Сребърния фонд. С радост откри, че тук прогно-
зите му се сбъдват и златото е поскъпнало с пет про-
цента. Намери набързо купувач и го продаде, даже 
без да реализира печалбата от тия 5 % повишение на 
цената му. Прехвърли 600 млн. лева от тази сметка 
към офшорната си сметка на Кайманите и стегна ку-
фарчето си, като сложи само един панталон, две ризи, 
чифт бельо и  паста и четка за зъби. Поръча такси по 
телефона, приготви си паспорта, докато чакаше кола-
та да дойде. Таксито не се бави дълго и го откара на 
летище София. Часът бе 05.30 сутринта и след час и 
половина имаше директен полет до Каймановите ос-
трови. Мрънков извади небивал късмет и успя да си 
купи билет в последния момент. Той влезе в барчето 
на летището, молейки се да успее, да се качи на само-
лета безпрепятствено. Поръча си кафе и кола в очак-
ване по бързо да настъпи часът на полета. Точно в 
този момент в барчето влезе и Еленски. Въпреки, че 
принципно той не му говореше, този път за зла врага 
министъра на икономиката след като си взе кафе се 
отправи към Мрънков. Поздрави го и седна на същата 
маса, където бе и финансовия министър. 
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- А колега!...Къде така рано сутринта?!? - пръв за-
почна разговора Еленски. 

- Ами чакам едни много специални гости....Трябва 
да ги посрещна. 

- Делегацията от Катар, нали? Значи са ни дубли-
рали...Е какво пък ще посрещнем арабите и двамата , 
няма лошо! Веднъж да заработим и ние в екип... 

- Разбира се...няма лошо да сме екип! Само че аз 
чакам друга група... 

- Арабите пристигат в 6.00 часа! 
- Моите хора ще са тук след още час!  
- Ами добре...Аз ще вървя, че вече наближава вре-

мето за пристигане на самолета от Катар! 
- Успех колега! И кой знае.... може един ден да ста-

неме и екип! 
Еленски се усмихна на събеседника си, стана от ма-

сата и ускори крачка към изхода на заведението. 
Мрънков въздъхна тежко, проследявайки с поглед 
излизащия от барчето министър на икономиката и се 
замисли дълбоко върху превратностите на живота. 

 
 
 

16.45 ч. Бургас, летище Сарафово. 

Самолет с израелски туристи току що се е призе-
мил на летището. Сред групата от туристи бе и Хасан 
- главен инструктор по взривно дело към военното 
крило на ливанската шиитска групировка Хизбула. 
Хасан бе американски гражданин по рождение, роди-
телите му напуснаха Бейрут още съвсем млади и 
имигрираха в САЩ. Роденият и израснал в Щатите 
ливанец бързо се разочарова от материализма и ли-
цемерието на американското общество и едва навър-
шил двадесет и една години той потърси своето щас-



 
 

336 
 

тие в отечеството на своите родители. Отиде в Ливан с 
надеждата да намери своя духовен учител и успя. То-
ва бе духовния водач на Хизбула, който с пламенното 
си слово и идеите на исляма покори умът на младежа 
идващ от страната на неограничените възможности. 
Лидера проповядваше открита омраза към капита-
лизма и западното общество точно заради моралното 
разложение. Хасан жадно попиваше всяка една дума 
на своя наставник, но това бе първите няколко годи-
ни, когато той бе и обучен във военно дело и кален в 
множество терористични акции. Впоследствие младия 
активист получи пълното доверие на шейха и съот-
ветно силно се разочарова, научавайки източниците 
на финансиране на тяхната организация. Както в по-
вечето случаи се говореха възвишени идеи, а истината 
бе друга. Незаконните сделки с наркотици, оръжие и 
диаманти, първоначално носеха известна доза адре-
налин за Хасан, но с годините той помъдря и получи 
духовно просветление. Разбра че не това е правилни-
ят път за постигане на целите на организацията, но 
също така разбра, че и някой хора бидейки висши 
духовници не могат да се разделят с материалния 
лукс веднъж сдобили се с него. ”Бориме се срещу 
прогнилия капитализъм, а изведнъж ние също се пре-
върнахме в роби на парите и скъпите вещи” - много 
често си мислеше така Хасан. Той разбра, че всичките 
кървави атентати са само една пропаганда, прах в 
очите на народа на шиитите. И реши да се отдели от 
Хизбула, да напусне организацията завинаги. Идва-
нето му в България бе причинено от скорошното му 
запознанство с красива българка - мюсюлманка от 
Родопите. Хасан се запозна в интернет с красавицата 
абсолютно случайно, даже може да се каже по грешка. 
Просто търсейки нещо в Гугъл, той изписа неволно 
като първа буква различна от тази на думата, която 
търсеше и машината изкара няколко български сайта 
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за запознанства. Терориста се регистрира от любопит-
ство и веднага попадна на профила на Нурджана. 
Още като я видя дъхът му спря, тя също го хареса и 
решиха да се видят в България. Поради досегашния 
си начин на живот Хасан се въздържаше от създаване 
на семейство и деца, но откакто реши да скъса с Хиз-
була в него се зароди надежда, че все пак и той ще има 
това щастие и не е чак толкова престарял за деца. Тази 
надежда прерасна в силна вяра, след като се запозна с 
Нурджана макар и само в интернет, той чувстваше, че 
любовта е на крачка от него. Дойде в България окри-
лен от своите чувства към красивото момиче, твърдо 
решен да поиска ръката от семейството и. 

Последен в групата от израелски туристи, току що 
преминала през паспортната проверка след слизането 
от самолета, се движеше Хасан. Отправи се към секто-
ра за получаване на багаж от транспортната лента, взе 
от нея своя доста висок и обемист сак и спокойно из-
лезе в чакалнята на летището, където вече го дебнеше 
неговия посрещач. Кроманьонеца застинал в позата 
на хищник, очакващ своята жертва току разглеждаше 
малка снимка, която бе сложил в портфейла си, току 
хвърляше по някой поглед в посоката откъдето тряб-
ваше да се появи неговия човек. Още с влизането си в 
чакалнята Хасан бе забелязан моментално от опитния 
служител на някогашната ДС. Външния вид и по спе-
циално лицето на Кроманьонеца бе променено до 
неузнаваемост, посредством носената от него силико-
нова маска – човешко лице, възможно най реалистич-
ната изработка последно поколение, поръчана от 
Кукловода и доставена по спешност три часа преди 
кацането на самолета от Израел. Маската - лице бе 
толкова истинска и неподправена, че всяко от набо-
лите косъмчета по темето си стоеше на мястото и съз-
даваше впечатлението, че този човек е избръснал гла-
вата си преди не повече от седмица и е време пак да 
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направи това, ако не иска да наруши съвършения и 
овал. 

Само че и ливанеца с американски паспорт бе про-
менил външността си ден преди да се качи на самоле-
та, бе избръснал дългата си около педя гъста черна 
брада. Задачата на Кроманьонеца се усложни неимо-
верно, тъй като снимката с която разполагаше бе ста-
ра и показваше Хасан с брада, а освен това на нея той 
бе и с къса коса, за разлика от сега. 

Главния инструктор по взривно дело на Хизбула 
подпря сака си на стената и се упъти към мъжката 
тоалетна за да се облекчи. Това бе и мигът на Крома-
ньонеца, той бавно и небрежно се приближи към ба-
гажа на ливанеца, огледа се фино и като видя, че ни-
кой не го наблюдава, хвана сака и бързо и ловко го 
забута на колелцата му към изхода на чакалнята. Из-
вади от багажника на паркираното в близост такси 
малка раница, разкопча сака на Хасан и прехвърли 
част от дрехите му в таксито. Сложи раницата, която 
взе от таксито в сака му, така че по никакъв начин да 
не промени обема и теглото му. Една много прецизна 
операция извършена за най краткото възможно време. 

Хасан се облекчи по малка нужда в тоалетната на 
писоара, но в следващия момент усети силен напън 
откъм червата, та се наложи да влезе в закритата ка-
бинка и по голяма нужда. Свърши си работата без 
много да се бави и отиде в чакалнята. Тъкмо влезе 
вътре и видя как висок и едър мъж с бръсната глава се 
отдалечава от сака му. Сака му си стоеше в същото 
положение, както го беше оставил подпрян на стена-
та. Той огледа циповете му, всичките бяха плътно зат-
ворени. Отвори най горното му отделение и намери 
якето си, сгънато по същия начин както той го бе ос-
тавил и се успокои напълно.  

Просто от любопитство затърси с очи из залата, ед-
рия мъж с бръснатата глава, когото видя в близост до 



 
 

339 
 

сака си, но не успя да го открие. Ливанеца се усмихна 
и махна с ръка, като че ли да пропъди някаква нат-
рапчива мисъл от ума си. 

„Прекалено мнителен съм и въображението ми за-
почва да си прави лоши шеги с мен...В хотела където 
след малко ще ни откара автобуса с групата израелци, 
ме чака Нурджана...Светлина на рая!” 

Нарами сака на гърба си и излезе на паркинга на 
двеста метра вляво от летището, където групата от-
давна и нетърпеливо чакаше автобуса, който щеше да 
ги извози до хотела им. Някои от туристите бяха сед-
нали под чадърите на открито в близкото барче, разх-
лаждайки се със студена бира и безалкохолни напит-
ки. Дечица радостно щъкаха около своите родители, 
които възбудено разговаряха помежду си на своя ро-
ден език - иврит. 

Автобусът най-после се появи и бе посрещнат от 
групата с възторжени възгласи. Туристическия гид 
нареди пред автобуса първо дечицата, а после техните 
родители и останалите възрастни хора. Момиченце от 
групата, което бе дошло на почивка в България със 
самотната си майка и което симпатизираше на Хасан 
още от самолета, го задърпа да се присъедини към нея 
и майка и. Ливанеца се почувства крайно неловко от 
упоритостта на детето и поиска да отстъпи назад, като 
извърна главата си, за да не стъпче неволно някого. 
Вдигна поглед от земята, след като се увери че няма 
такава опасност и видя бръснатия мъж от чакалнята. 
Той стоеше на сто и петдесет метра от тях и в едната 
ръка държеше някакво устройство, а с другата му по-
маха и посочи небето. Хасан в първия момент нищо 
не разбра, а в следващия миг почувства разкъсваща 
болка откъм гърба си, където бе неговия сак. 

Раздрънчаха се изпочупените стъкла на автобуса, 
изпопадаха окървавени хора около автобуса, някои от 
тях с откъснати крайници от силната ударна вълна на 
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взрива. Тялото на Хасан бе разкъсано на десетки пар-
чета, тъй като взривното устройство бе поставено в 
неговия сак. 

Кроманьонеца гледаше умиращите деца и жени, а 
в сърцето му нямаше жалост за никого.... 

 

Каймановите острови.  

Мрънков бе посрещнат на летището от Братя Ма-
леви в добро настроение. 

- Айде бе...Каква си я закършил, та чак до Кайма-
ните я докара? 

- Остави, остави....Не питай! Оня изверг Царски ка-
то разбере каква съм я свършил, направо ще ме очис-
ти... 

- За нас шуми ли се много в България? 
- Е обичайното....Как сте избягали в последния мо-

мент от правосъдието! Премиера и вътрешния ми-
нистър се скъсаха да уверявят всички, че ще ви хванат 
така или иначе...Нямало къде да се скриете! 

- Ще ни хванат друг път! Когато разполагаш с мно-
го пари, най малкия проблем ти е да си купиш нова 
самоличност! 

- А бе то така...Ама аз искам да променя малко ли-
цето си! 

- Пластична операция?!? Ние ти казваме, че тук 
изобщо не ти е нужно да правиш това... 

- Не, не...Водете ме в клиниката на най добрия 
пластичен хирург в Джорджтаун! Аз искам да играя 
на сигурно! Царски ще впрегне всички международ-
ни полицейски организации да ме издирват...Плюс 
връзките и приятелствата, които има в подземния 
свят... 

- Май доста си загазил, а финансистче! 
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- Не е за разправяне... Стана една грешка и ето ме 
при вас! Добре че не прекъснахме връзките си след 
като избягахте от България! 

- Добре, че ние те потърсихме да оправиш ония 40 
милиона след като изчезнахме... 

- Е така си е! Приятел в нужда се познава. 
- Айде да те водиме при пластичния хирург. 
Качват се в Бентли и поемат към клиниката на най-

добрия специалист на острова. 
- Въпреки че Каймановите острови са задморска 

територия на Великобритания, те не са под юрисдик-
цията на Европейския съюз. Но пък и ние гледаме да 
не се набиваме много на очи със скъпи придобивки, 
откакто стана оня гаф с офшорките ни на Сейшелите 
и трябваше да се преместим тук. А ето я и клиниката 
на хирурга! 

Тримата слизат от колата и отиват при доктора, 
който е в операционната и се налага да изчакат дока-
то приключи. 

- И да се обадиш като излезеш от клиниката след 
пластичната операция, че иначе ако се срещнем на 
улицата няма да се познаваме - смее се единият от 
братята. 

- Може пък и ние по нататък да се възползваме от 
услугите на доктора... Ако е сполучлива операцията 
ти! - добавя другият брат. 

- Момчета, на вас ви е весело...Ама мен ще ме ре-
жат! 

- Спокойно де, шегувам се! Мето и той е минал 
през тази процедура вече...при този същия пластичен 
хирург! 

- Кой Мето?!? 
- Илиенския! 
- Оня дето го водят изчезнал!?! Висаджията... 
- Да, да същият той... е под протекцията на ДЕА и 

затова не се чува нищо за него толкова години! Плас-
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тичната операция си направи понеже пропя пред 
американците за наркосделки, в които бяха намесени 
големи босове от международните картели. И го е 
страх от тяхното отмъщение...Виж след като те опери-
ра доктора, не се стискай, а му плати здраво да уни-
щожи цялата информация с досието ти по пластична-
та операция! Здравните картони и досиета на издир-
вани хора, подложили се на тотална лицева пластика 
се търгуват много добре на черния пазар! 

- Да, но това е лекарска тайна и Хипократовата 
клетва изисква... 

- А бе човек ти на кой свят живееш? Когато зашу-
молят зелените банкноти, няма лекарска тайна! 

Опечи си работата предварително да не береш 
ядове после! И ти не трябва да пипаш от държавните 
пари, но си го направил! За това си тук сега и търсиш 
помощ от нас... 

- Извинявайте, момчета! Страшно ви благодаря за 
това, че ми помагате в този момент. 

- Айде! И да се обадиш след операцията! 
- Задължително ще ви се обадя! Нали ще ми тряб-

ват документи за новата ми самоличност...На вас раз-
читам изцяло! 

- И какви документи ще искаш? 
- Щатски разбира се! Лична карта и шофьорска 

книжка. 
- Брей пък и знаеш какво да искаш! Айде чао! 
Братята излизат от клиниката и оставят Мрънков 

сам с мислите му.   
 

Америка. Чикаго.  

Експериментът по клонирането на Васил Левски е 
окончателно завършен, поне що се отнася до физи-
ческото развитие и съзряването на клонинга. Той е 
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достигнал 36 годишна възраст, точно на толкова го-
дини Апостола на свободата е бил обесен в София 
през 1873 г. Благодарение на ускорителя на времето в 
„АвтоМатка”- та, специалното изобретение на Крум и 
Ивайло, те са достигнали изключително бързото раз-
витие на клонинга от самото начално деление на ДНК 
клетката до тази зряла 36 годишна възраст само за 
около два месеца. Клонинга е минал съкратеното обу-
чение по програмата на Харвардския университет за 
„Държавно управление” и програмата на Щатската 
армия за специализирано обучение на морски тюле-
ни. Цялото това обучение бе извършено с технологии 
доразработени от тримата български учени на база 
виртуално обучение, с максимално бързо възприема-
не и усвояване на учебния материал по време на сън 
на обучавания обект. Клонинга току що бе издържал 
успешно изпита и по двете дисциплини, като за вто-
рата специалност и най вече бойните умения, военна-
та тактика и взривно дело се наложи учените да съз-
дадат уникален тренажор, на който да проверят док-
рай уменията на тяхното творение. Пред тях стоеше 
невероятен по своята комплексност и завършеност 
боец, готов след военната битка да поеме управление-
то на една цяла държава. Това бе съвършения лидер 
на човешката раса, обучен да оцелява в духа и тради-
циите на най елитните специални части на американ-
ската армия и същевременно носещ в себе си гените 
на Васил Иванов Кунчев, ДНК на най висша форма на 
човеколюбие и състрадание, някога съществувала в 
българския геном. Прилика между клонинга и Апос-
тола всъщност нямаше. Просто пред тях се бе изпра-
вил самия Апостол на свободата от плът и кръв. Си-
меон, Ивайло и Крум не можеха да свалят очи от си-
неокия кумир на няколко поколения българи, най 
обичания, най чистия в морално отношение бълга-
рин! 
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Единственият, Първия и Последен Апостол на 
Свободата бе възроден със силата на науката, с гения 
на българския ум. През време на цялото обучение на 
клонинга, постоянно като един лайтмотив течеше 
биографията на Васил Левски в неговото съзнание. И 
ето че настъпи часът на истината...Крум зададе въпрос 
на своето творение. 

- Знаеш ли кой е Васил Левски? 
- Да знам кой е той. 
- А знаеш ли кой си ти?!?! 
- Аз съм клонинг на Васил Левски! 
- А приемаш ли неговата мисия за своя?!? 
- Не, не приемам неговата мисия за своя! 
Тримата учени буквално онемяха и не знаеха какво 

да кажат и как да реагират. Минаха около две минути 
в пълно мълчание, всеки се бе отнесъл в някакъв свой 
свят, пръв наруши тишината Симеон. 

- А ти знаеш ли каква е била неговата мисия? 
- Да освободи България или да умре за нея! 
- И ти не приемаш тази мисия?!? 
- Аз не приемам тази мисия. 
- Как така не приемаш тази мисия?!? - не издържа 

Крум и повиши тон. 
- Аз съм против насилието във всяка една негова 

форма! Религията... 
- Ние не сме те посвещавали в християнската рели-

гия! 
- Да, но аз нося гените на Васил Левски, а той е бил 

посветен и ръкоположен за йеродякон! 
- Да, но после се е отказал от обета си заради рево-

люцията....За да освободи България! 
- Аз не чувствам такава вътрешна потребност! Бог е 

този, който може да освободи България от робството, 
а не ние с вас! 

- Ти знаеш ли колко години те чака българския на-
род!?! Целия този експеримент вследствие, на който 
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ти се появи....Смисъла на всичко това е да поведеш 
народа към неговото освобождение! Това е твоята ми-
сия и ти трябва да я приемеш, искаш или не искаш!!! 

- Аз не съм робот, а живо човешко същество...макар 
и клонинг! 

- Така е Круме - намеси се Ивайло - Като се замис-
лим реално, той изживява същите терзания през, кои-
то е минал и Апостола на свободата! Ако си мислиш, 
че Левски е взел решението да загърби църквата от 
днес за утре, много грешиш...В него също е имало 
дълбоки колебания  и съмнения преди да вземе това 
съдбовно решение! Просто на нашето момче му е 
нужно малко време докато прозре истината за смисъ-
ла на своето съществуване! 

- Ето тук грешите...Колкото и време да мине, аз ня-
ма да променя своето мнение! Бог е този, който един-
ствен може да освободи България, колкото и да не ви 
се вярва това! 

- Ивайло обади се по телефона на Кубрат в Англия, 
че клонинга не иска да приеме мисията на Апостола и 
експеримента се е провалил! 

- Е чак пък да се е провалил! Не е! - не се стърпя 
Симеон на тази констатация наложена от Крум и се 
обади. 

- Ще трябва да търсим друг водач на въстанието! 
Какво толкова, някой от нас ще поведе хората и това е. 
Нещата ще си дойдат от само себе си! Посредством 
репликатора пари имаме колкото щеш, пушките са 
купени! Две седмици още и цяла България ще е на 
крак.... 

- Не е така Ивайло...Естествено, че водачи на въста-
нието ще сме ние и нашите приятели от Англия. Но 
все повече започвам да си мисля, че Кубрат е прав! 
Народа има нужда от чудо за да се вдигне бойния му 
дух! Появата на Левски в началото на въстанието ще-
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ше да има точно такъв ефект върху нашите в Бълга-
рия! А сега всичко отива по дяволите... 

- Аз имам една идея, но е само идея. Вярно много 
трудно осъществима, но все пак си струва да опитаме, 
защото ако успеем, вече наистина няма да имаме рав-
ни на себе си! - въодушеви се Симеон. 

- Казвай де, стига си разтягал локуми! 
- Ами ще се опитам да направя машина на времето, 

с която да се върнем в 19 век и да грабнем от там, от 
самото бесило Апостола на свободата... 

- Е това вече, даже и след като видях универсалния 
ти репликатор какво може, не го вярвам! 

- Аз не казвам, че ще успеем на сто процента...Но си 
струва да опитаме! 

- Говориш в множествено число, макар да знаеш, че 
и двамата с Ивайло нищо не разбираме от атомна фи-
зика...Разчиташ само на себе си, нали знаеш? 

- Да бе, приказката е такава! Знам, че отбирате само 
от генетика. 

- Недей забравя, че разполагаме с най много още 
тринадесет дни, допреди да е пукнала първата пушка 
в България!  

- И как ще направиш машината на времето?!?Най 
великите умове на човечеството са си блъскали глави-
те над този проблем и не са могли да намерят реше-
ние! 

- Спомняте си, че има и втори кристал, който из-
вънземните са търсили...Кристал, който има свойства-
та да акумулира и трансформира унищожителната 
енергия във Вселената. Така да се каже това е знакът 
на минуса в безкрайния континиум на време-
пространството. Чували сте за черните дупки и тъм-
ната материя...Е тяхното изграждане би било невъз-
можно без този втори кристал! Ние и лабораторията 
на ЦРУ, за която работих единствени в света имаме 
първия кристал...Но имам усещането, че тия от ЦРУ 
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за двете години откакто не съм там са открили и вто-
рия кристал, което ако е така светът, какъвто го позна-
ваме е подложен на изключителна опасност! Двата 
кристали събрани в едно дават на притежателя си, 
сила и власт на господар на природата и на Съзидател 
или Унищожител на Вселената. Както знаете Вселена-
та се разширява, това е научно доказано! А защо се 
разширява? Защото градивните сили успяват да над-
делеят унищожителния потенциал, заложен в приро-
дата от нейното създаване. Само че със събирането на 
двата кристала това съотношение може да бъде про-
менено и утре да няма Млечен път, галактики и всич-
ко останало! Или по лошо да бъдат създадени нови 
светове и измерения, където Унищожението да власт-
ва! Но да се върнем на нашия си проблем, на нас вто-
рия кристал ни е нужен за създаването на машина на 
времето! Как си представям аз това нещо? За мен чер-
ните дупки, макар и малко изследвани, поради своята 
уникална природа и естество, са врата към други из-
мерения и светове! Аз мисля, че ключът към машина-
та на времето е в проникването или сътворяването на 
черна дупка, която ще отвори нещо като портал във 
времевия континиум и ние ще можем да пътуваме 
свободно във времето, от създаването на Вселената до 
нейния край. Това е само моя хипотеза, която трябва 
да бъде проверена, колкото е възможно по скоро! За 
целта трябва да влезем в същата тази лаборатория на 
ЦРУ, където работих допреди две години и да вземем 
втория кристал. След това сдобили с двата кристала, 
започваме опити по генерирането на микро черна 
дупка извън пределите на Слънчевата система, но 
достатъчно близо за да е в обсега на нашия телепорт. 
Трябва да сме много внимателни с нейната локализа-
ция за да не предизвикаме, тъй нареченото „засмук-
ване” на материя от нашата звездна система и да 
унищожим Земята и нашия свят. 
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- И всичко това само да отидем в 19 век и да свалим 
Левски от бесилото!!!Освен това съм чел, че намесата в 
събития от миналото чрез пътуване във времето може 
да доведе до необратими и фатални последици от 
планетарен мащаб.... 

- Това са само теории...Ние ще вземем Левски за 
около седем часа и после отново ще го върнем на тур-
ците....Защото ако не го върнем и не бъде обесен, как-
то е станало, тогава наистина може и да настъпят тези 
необратими последици за които си чел!  

- А това „засмукване” за което говориш и унищо-
жението на Земята?!? 

- И това са непотвърдени теории....Последните изс-
ледвания показват, че на практика мощното гравита-
ционно поле на черната дупка е ограничено в своето 
действие в определен периметър! 

- И все пак не се знае какъв е този периметър на 
действие и има ли риск... 

- По принцип винаги има риск да се случи точно 
това, което не би трябвало да стане! Но ако успеем 
момчета, представяте ли си какво ще бъде...Да откри-
ем врата към нови светове и измерения! Може би там 
ни очакват нашите братя по разум, извънземни ра-
зумни същества!!! Едно от нещата към които науката 
се стреми с небивали усилия в последните години! И 
ние да сме тези, които ще дадат на човечеството този 
огромен скок в развитието му! 

- Въпреки всичко аз мисля, че дори ако има риск 
0,01 процент да унищожим нашия свят при провеж-
дането на тези експерименти, по добре да не го пра-
вим! 

- Нима когато изпробвахме телепорта на универ-
салния репликатор за първи път с човешко същество, 
аз не рискувах живота си по този начин, а Круме? 

- Така беше, рискува живота си! Но сега ти искаш 
да решаваш от името на целия човешки род неговата 
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съдба, мисля че нямаш моралното право да вършиш 
това! 

- Може и да нямам правото, но науката го изисква 
от мен и аз ще го направя! Шанса Земята да бъде 
унищожена при провеждането на този опит е нищо-
жен...Но стига сме губили време в спорове, а да тръг-
ваме за лабораторията на ЦРУ! Времето е идеално – 
два след полунощ... 

Симеон извади репликатора, включи го и локали-
зира на картата на телепорта, лабораторията на ЦРУ. 

Даде на Крум специалния часовник гривна за ръ-
ката, посредством който ставаше телепортацията. Взе 
втория универсален репликатор и настрои своята 
гривна и тази на Крум за връщане от лабораторията 
след петнадесет минути. Застанаха на около метър и 
половина от репликатора, където лъчът започваше да 
работи в режим „атомен разпад и пренос на големи 
разстояния”. 

- Успех момчета! - развълнува се Ивайло и натисна 
бутона за телепортация. 

Неговите приятели, след като бяха облъчени от 
червеното острие изхождащо от телепорта, започнаха 
да се разпадат на съставните си трилиони и трилиони 
атоми, които в един момент зажужаха като огромен 
невидим с просто око рояк пчели. Ивайло виждаше 
само някакво трептене на въздуха, където допреди 
минута стояха Симеон и Крум. Трептенето се концен-
трира в една точка с диаметър един сантиметър, пос-
тепенно тази точка се смали и когато достигна поло-
вин сантиметър се чу рязък звук, като от изстрел на 
куршум и тя изчезна напълно от видимия спектър. 
Точно в същата стотна от секундата двамата българи 
се материализираха в лабораторията на ЦРУ. 

Симеон бързо се ориентира в познатата му обста-
новка и започна да търси втория кристал, но така и не 
успяваше да го намери. Вниманието му бе изцяло по-
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гълнато от това и той чак сега забеляза поставената в 
центъра на помещението витрина, издигната върху 
каменна основа и изложеното оръжие в нея. На табел-
ката под оръжието пишеше „Гравитационна пушка”, 
той отвори витрината и взе последната разработка на 
учените от ЦРУ. Модела беше много компактен и из-
ключително олекотен, изработен от непозната за него 
материя в черен цвят. В приклада имаше бутон на 
който беше изобразен символ на кристал, той натисна 
бутона и в пушката се отвори малък процеп от който 
се плъзна метална пластина напред с положен в нея 
кристал със структура и форма изключително напо-
добяваща на първия кристал. Симеон направи знак на 
Крум да се приближи до него и прошепна в ухото му. 

- Май намерихме това за което сме дошли! Обаче аз 
ще копирам и пушката, че току виж такова модерно 
оръжие ни влязло в работа.  

Той прибра кристала в джоба на якето си, включи 
репликатора в бърз режим на „копиране” и започна 
да сканира атомната структура на гравитационната 
пушка. Машината си свърши работата, а и времето от 
петнадесетте  минути вече изтичаше. Симеон върна 
пушката във витрината и я постави на мястото и по 
абсолютно същия начин, както я беше намерил. Всич-
ко бе направено като по учебник, без грешка и двама-
та се озоваха обратно в Чикаго след минута. Ивайло 
ги посрещна силно притеснен след успешната теле-
портация в къщата. 

- Айде бе, започнах да си мисля, че са ви хванали 
вече! Какво стана?!? 

- Взехме кристала и ти носим дар от бъдеще-
то....Гравитационна пушка! 

Включва репликатора от лабораторията в режим 
„възпроизводство” и след минутка, две Ивайло дър-
жеше в ръцете си оръжието, работещо на принципа 
на гравитационното поле. 
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- Върху какво да го изпробваме сега?!?А, я донеси 
котарака от кухнята....нали и без това му направихме 
двойник с репликатора! 

- Стига бе човек, жал ми е за животинчето! Нека 
Котьо 1 да си има другарче.... 

- Добре бе! Донеси голямата ваза дето е до входната 
врата...Все пак трябва да пробваме гравитационната 
пушка! 

Симеон слага кристала от лабораторията в прикла-
да на пушката и се прицелва във вазата, която е сло-
жил на пода върху килима. Натисна спусъка, но не се 
чу никакъв звук, изстрел или нещо, което да покаже, 
че с пушката е стреляно. Ала вместо това вазата, която 
си беше висока, още повече се издължи докато не ста-
на тънка, колкото кутрето на дете и пое към цевта на 
оръжието. Пушката всмука, така да се каже, атомно 
преструктурираната ваза, но не само това, ами кили-
ма и той се изправи в хоризонтално положение и за-
почна да изтънява, готов да последва вазата. Тримата 
учени се засуетиха и добре, че Крум забеляза съвсем 
малък бутон от обратната страна на пушката, на кой-
то пишеше „Стоп”, натисна го и килима замръзна във 
въздуха за момент, както си беше и след секунда се 
свлече на пода. Но вече от него килим не ставаше и 
трябваше да го изхвърлят на боклука. 

- Ей добре, че видя стоп бутона, че тая пушка иначе 
можеше да изплюска цялото ни обзавеждане на къща-
та!!! 

Симеон заразглежда свръхмодерното творение на 
колегите си от ЦРУ и видя плъзгач за регулиране на 
мощността на гравитационното поле, разположен 
отстрани на пушката.   

- Имало и регулатор за силата на гравитационното 
поле! Бил е на най малката степен...Какво ли щеше да 
стане ако беше до края! 
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Без нищо да пипа по пушката, както си я държеше, 
от дъното на приклада и изтече чаша студена вода. 

- Това сигурно беше вазата, трансформирана като 
вода....Е такова чудо не бях виждал! Екологично чисто 
оръжие...Какво ли ще потече от нея ако гръмнем чо-
век?!? 

 

Пътуване във времето. 

Два дни по късно Симеон е намерил нужните му 
решения за пътуване във времето. 

- И така момчета мисля, че открих най рационал-
ните способи за да осъществим така желаното от 
всички ни пътуване в миналото и да донесем Апосто-
ла на свободата в нашето съвремие! Вместо да сътво-
ряваме от първородната „божия” частица или тъй 
наречения хигс бозон абсолютно нова черна дупка, 
ние ще използваме вече сътворената от природата 
черна дупка в центъра на нашата галактика Млечния 
път. Проблема беше преодоляването на огромното 
разстояние от Земята до черната дупка, приблизител-
но 7 222 парсека или 26 000 светлинни години. Но 
благодарение на двата кристала аз съумях да добавя 
устройство-свръхускорител на светлинната скорост 
към нашия телепорт и специални защитни антигра-
витационно и антирадиационно полета, които ще са 
ни нужни след навлизане в черната дупка. Мощта на 
гравитационното поле в черната дупка е толкова го-
ляма, че пространство-времето се изкривява, колкото 
по към средата на дупката вървим, толкова по силна 
става гравитацията, докато в самия център на дупката 
пространство-времето така се завихря, че се затваря в 
един „омагьосан” кръг от който няма излизане! Ан-
тигравитационната защита която съм измислил може 
да се противопостави на гравитационното поле на 
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черната дупка единствено в началото, малко след като 
сме навлезли в нея т.е малко след хоризонта на съби-
тията. Но започнем ли да наближаваме средата на 
черната дупка нашето антигравитационно поле ще 
бъде разрушено от нейната гравитация и ние ще се 
разпаднем! Така че влезем ли веднъж в дупката трябва 
да действаме светкавично и с математическа точност...  

- С други думи пак нищо не е сигурно...Я оживеем, 
я не! 

- Круме на теб ли да обяснявам как стоят нещата в 
експерименталната наука! Мисля, че не е нужно... 

- Приключваме с тази мисия до центъра на Млеч-
ния път и се оттеглям на някой пустинен остров далеч 
от всякакви хора и ще се почивам там докато съм жив! 
Не ме интересуват никакви експерименти и въстания 
след това! 

- Добре, но сега да свършим работата за която сме 
призвани! Ивайло ще ни телепортира в черната дупка 
в центъра на галактиката! 

Взема втория универсален репликатор с добавения 
телепорт и разработеното от него устройство за дати-
ране на Времето, посредством което щяха да пътуват в 
миналото и бъдещето и застава на метър и половина 
от обсега на първия репликатор, с който Ивайло ще-
ше да ги изпрати в центъра на Млечния път с  1 000 
000 пъти  увеличена скоростта на светлината. 

- Не знам изобщо при такава скорост на пренос на 
нашите тела в разпад на протони и неутрони, дали 
после ще може отново да се материализираме в пъл-
ната си цялост и здраве в черната дупка!!! Но може би 
пък това да е единственото възможно състояние на 
нашите тела при което те ще издържат натоварването 
от тази свръхсветлинна скорост на телепортация?!? Е 
време е да пробваме... 
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Дръпва ошашвения Крум до себе си, като не про-
пуска и на него да му сложи часовника гривна на кит-
ката на ръката. 

- Телепортирай сега! - екзалтиран нарежда Симеон 
на Ивайло. 

Ивайло натисна бутона и този път не успя нищо, 
нито да види, нито да чуе, нито да разбере. Симеон и 
Крум изчезнаха за отрицателно време, без каквито и 
да е аудио или видео ефекти. Просто имаше ги в един 
момент при него в стаята, а в следващия си отидоха... 

Симеон пръв се осъзна и ужасен стържещ шум заг-
луши слухът му. Огледа се и ярката светлина едва не 
го ослепи, усети тялото на Крум до себе си и го сръч-
ка. 

- А какво става...Къде сме? Ей какъв е този шум! 
Нищо не виждам... 

След минута сетивата и на двамата попривикнаха с 
екстремните условия и те се надигнаха да видят какво 
става. Антигравитационното поле се бе задействало и 
оформило нещо като защитна капсула около тях. От-
вън светлината бе непоносима и добре че защитното 
поле на капсулата пречупваше част от нейната яр-
кост, иначе очите им нямаше да издържат. 

Симеон напипа устройството за датиране на Вре-
мето и изписа на дисплея: 18.02.1837 година, София, 
Османска империя и зачака да се случи чудото. Но 
уви капсулата продължаваше да лети с бясна скорост 
към центъра на черната дупка. 

- Нищо не става! Как е възможно...След още малко 
капсулата ще е толкова близо до средата на дупката, 
че нашата защита ще се разпадне и ние ще загинем! А 
някакво съобщение се изписа на дисплея: „18.02.1837 , 
София, България – Достъпът за българи строго забра-
нен!!!”Не може да бъде...Даже няма автор на послани-
ето! Изобщо на такова разстояние от Земята, при тая 
гравитация как е възможно да достигне до тук каквото 
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и да е съобщение!!! Аз обаче ще отговоря със въпрос – 
изписва на дисплея – „Защо по дяволите достъпът за 
българи да е забранен???” 

Този път отговора дойде доста по бързо и катего-
рично ясен във формулировката си. 

„Достъпът забранен за периода 866г. – 1878г. за 
българи! Поради насилственото покръстване от цар 
Борис I на българския народ и избиването на 52та 
болярски рода заради неприемането на християнска-
та вяра! Не подлежи на обсъждане и молитви!!!  Ав-
тор: Първия и Последния, Алфа и Омега!” 

- Явно Бог е срещу нас заради грешката на цар Бо-
рис да наложи християнската вяра насила върху бъл-
гарите през девети век! Къде си боже...къде си?!?Да ни 
помогнеш сега, че след минута гравитационното поле 
на черната дупка ще ни смачка и ние ще умрем като 
кучета неверни! 

Отговорът дойде мигновено на дисплея на уст-
ройството на Симеон. 

„Няма да умрете!...Защото сте мой гости! Това кое-
то вие наричате черна дупка е едно от най неприс-
тъпните небесни селения! Аз единствен мога да идвам 
тук....Но заради това, че ти Симеоне успя да проник-
неш в моето уединение получаваш награда! Твоят 
живот и този на Крум! Но от правилата си Аз няма да 
отстъпя! Знам какво искате, но няма да го получите. 
Изберете друго време, друг български герой и ще ви 
дам моментален достъп.” 

Капсулата изведнъж спря своя бесен летеж към 
центъра на черната дупка и изпадна в пълен покой 
насред гравитационното нищо. Стържещият звук от 
съприкосновението на антигравитационния щит със 
суровата външна среда изчезна, ослепителната свет-
лина стана приглушена и нормална за  човешкото око 
и навън се появиха приятни земни пейзажи от бъл-
гарския балкан. 
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„Можете да излезете и да се поразходите на воля 
сред гората! Не ви грози никаква опасност, вие сте 
под моя закрила! Но за мисията на освободители, коя-
то вие сте си избрали сами, Аз ще ви препоръчам 
един-единствен български герой и това е Хан Крум!!! 
Това е вашия човек...Безкомпромисен победител ня-
мащ равен на себе си! 811 година, 26 Юли, Върбишки 
проход византийците са разбити, а техния император 
Никифор обезглавен! С историята не може да се спо-
ри!”  

- Да излезем малко от тая капсула да се поразтъп-
чем, че се схванах! – не издържа Крум. 

- Никъде няма да излизаме! – грубо го спря Симе-
он. 

Изписа на дисплея на устройството за датиране на 
Времето: 26.07.811 година, Върбишки проход, Бълга-
рия. И машината сработи, капсулата се понесе със 
свръхсветлинна скорост през вековете, не давайки 
възможност на двамата пътници във времето да се 
опомнят и дойдат на себе си. 

Постепенно намали своя ход и двамата учени за-
почнаха да идват в съзнание, като различиха през 
прозрачната и обшивка, на фона на залязващото 
слънце девствените гори ширнали се под тях. Маши-
ната замря за момент във въздуха, като че ли търсеше 
най удобното място за приземяване. После рязко се 
сурна право надолу и на половин метър от земята се 
закова в малка долчинка сред дивата гора. 

Симеон и Крум най накрая усетиха твърда почва 
под краката си и веднага излязоха от капсулата. Но 
още ненаправили и десет крачки и двама едри, брадя-
сали мъже в ризници със запасани мечове на ко-
ланите се хвърлиха отгоре им. 

- Опаа! Кои сте вие?! Ромейски съгледвачи, а? На 
колене псета! – събори ги на тревата по якият от два-
мата войни. 
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- Не сме ромеи...Българи сме! –  твърдо отговори 
Симеон. 

- Оооо за византиец твърде добре говориш българ-
ска реч! Наведи глава когато ти хортува войн от рода 
Дуло! – очите на Севар захвърляха мълнии към пад-
налият и той опря острието на сабята в гърлото му – 
Да ги убием още сега, а Безмер?!? 

- Канът ювиги рече: „ Всички предатели и ромеи да 
бъдат водени при мен за да ги разпитам! Казах!” 

- А бе вие български разбирате ли? Ние не сме пре-
датели! Ние сме от бъдещето... 

- За вас няма бъдеще! Ей сега ще ви изколя, както 
вие клахте жените и децата ни при Плиска преди три 
деня! 

- Погледни в долът! Там ни е машината, с която 
дойдохме! Ей я на...Като на нас не вярваш! 

Севар хвърля едно око недоверчиво към долчинка-
та, приближава и се облещва при вида на прозрачната 
капсула. Започва да я обикаля от всички страни и да 
се диви на техниката в нея. 

- Ей Безмер тия май са заклинатели!?! Къде е сега 
Пагане да направи едно жертвоприношение и да раз-
гадае техните помисли... 

Безмер привлечен от футуристичния външен вид 
на машината на времето, също отива при Севар да я 
разгледа, като се разцъка с език в знак на възхищение 
от видяното. 

- Това са жреци от бъдещето! Колобри.....  - упла-
шено прошепна Безмер в ухото на Севар, който едва 
забележимо кимна с глава, че е съгласен с тази конста-
тация. 

- И сте българи казвате, така ли?!? – кротко запита 
Севар. 

- Българи сме от 21 век... 
- Да ги водим при Канът! Я станете, станете, че зе-

мята е хладна в гората привечер... 
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Слънцето се бе скрило вече и мрак се спусна над 
високите дървета. Суровите мъже поведоха двамата 
гости от бъдещето при Ханът със смесени чувства. 

Бойците въведоха в шатрата Симеон и Крум при 
владетеля на всички българи оттатък Дунава.  

- Ювиги водиме гости от бъдещето! Казват, че са 
българи... 

- Гости от бъдещето казваш! – погледна ги строго, 
право в очите Ханът – Да споменава се нещо подобно 
в вехтите книги на първите Колобри! Но бива ли чо-
век на думата на двама странници да вярва... 

- Ваше величество... 
- Обръщението към мен е Ювиги! Кан Юви-

ги...Веднъж и завинаги да се разбереме!  
- Ювиги! Ние сме българи от 21 век и дойдохме тук 

с машина на времето, за да потърсим твоята помощ за 
свалянето на омразната и поробваща власт в България 
от нашето време! 

- Къде е сега тази машина? 
- Наблизо в гората... 
- Така е Ювиги имат машина! Цялата прозира и 

всичко се вижда през нея! Страшно чудо... 
- Кротко Севар, кротко...И казвате, че просите от 

мене помощ да свалите властта в България през 21 
век! Значи България ще я има и след хиляда и двеста 
години!!! А аз се тревожа за битката с ромеите призо-
ри...Всъщност битка няма да има, ще ги изколиме ка-
то добитък, както те постъпиха с беззащините деца, 
жени и старци в Плиска преди няколко 
дни....Опожариха и плячкосаха всичко без милост! Но 
възмездие ги чака призори...На зла круша, зъл прът! А 
сега разправяйте за България в 21 век! Какъв е живота 
в вашата България?!? 

- Тежък, труден и невъзможен...Народа изнемогва 
от бедност, мизерия и болести... 



 
 

359 
 

- За тежко и трудно и сега е така! Но народа ми е 
облечен, нахранен и зимата е на топло!!! 

- Е в нашата България не е така! Народа е недохра-
нен...Сега на гладен при нас му казват недохранен! 
Много болести и зимата хората студуват! 

- И кой казваш прави това по българските земи се-
га? 

- Всичко това го правят политиците! В България те 
всички са еднакви...Еднакво нехаят за съдбата на на-
рода!  

- А те как живеят? 
- А те живеят в разкош! Карат скъпи коли, носят 

скъпи дрехи и злато безмерно... 
- И аристокрацията е българска?!? 
- Българи, но продажни българи....Каквито може би 

от векове не е имало в българската държава! 
- Знаете ли моите закони, момчета? За Крумовите 

Закони чували ли сте в България през 21 век?!? 
- Е как да не сме чували...На крадеца да се счупят 

ръцете! Смърт за клеветниците и лъжците и да се из-
коренят всички лозя! 

- Има и други, но тези са най важните наистина...С 
една поправка: да се изкоренят лозята на всички пия-
ници! А не да се изкоренят всички лозя! Значи все пак 
останал съм в историята и след толкова столетия... 

- И най вече с победата над Византия в утрешния 
ден и с обезглавяването на Никифор I Геник... 

- Правите така, че да не мога да откажа помощта си 
за свалянето на властта в 21 век, в моята България. Но 
нека първо да мине утрешния ден и после ще гово-
рим!?! Севар, Безмер...За моите гости да се вдигне от-
делна шатра и да им бъдат оказани всички почести 
като първи приятели на Кана Ювиги Крум! 

Най отбраната храна – катък, кумис, конска пас-
търма, вино и прясно дивечово месо! И най красивите 



 
 

360 
 

девойки славянки...Докато приготвят шатрата за вас 
ще се радвате на моята компания!  

Ханът излезе от шатрата и Безмер и Севар го пос-
ледваха в тъмнината, след като се увери, че са сами 
владетелят издаде заповед. 

- Нахранете ги, напойте ги и славянки им дай-
те!...Но не ги изпускайте от очи, вяра нямам на никой! 
Казах! 

Севар предаде нареждането на ханът и трима ре-
дови войници се заеха с издигането на шатра за гости-
те, под светлината  на пълнолунието. Ювиги се приб-
ра в скромната си военновременна обител и продъл-
жи разговора със Симеон и Крум. 

- Как се именувате момчета? 
- Аз съм Симеон, а моят приятел ви е съименник... 
- Крум е моето име ! – не го остави да довърши и 

гордо се изправи молекулярния биолог. 
- Круме какво е твоето занятие, освен че си пъте-

шественик във вековете? 
- Аз съм учен, занимавам се със подобряването ге-

ните на човешката раса....Да сътворим един по силен 
и съвършен човек, неподвластен на каквито и да е 
болести! 

- Гените казваш, какво е това нещо?!? 
- Гените представляват наследствеността при всеки 

един човек.....Болести, дарби, таланти.... 
- Разбрах...А духът за оцеляване, за борба с врагове-

те. Той къде е във вашата наука!?! 
- Той е в основата на всичко! Но науката разглежда 

и материята и нейните прояви! Всъщност духът пред-
ставлява вселенската енергия, от която черпи всяко 
живо същество! 

- Така, така – доволно се съгласи владетелят – А ти 
Симеоне, също ли си човек на науката? 

- И аз съм учен...Мое дело е машината, с която дой-
дохме при вас в 811 година. 



 
 

361 
 

- Ти трябва да си първи Колобър в България на 21 
век, нали така? 

- Не аз дори не живея в България...Прокудиха уче-
ните от собствената им родина, обрекоха ги на мизе-
рия! За това съм се установил в Америка...това е най 
развитата държава от нашето време! Само че ми ом-
ръзна да се скитам по чужбината и с Крум ще напра-
вим така, че да се върнем при народа си и да му пода-
рим свободата!!! Всичко си имаме в Америка!?! Пари, 
коли, имоти, къщи...Но това не стига! България е една 
и тя загива под управлението на своите управници! 
Народа се топи като лански сняг! Ние искаме да 
спрем това завинаги, защото преди всичко сме бълга-
ри! 

- Вие сте достойни българи! И аз Канът Ювиги 
Крум ще дойда с вас в 21 век да оправиме тая бърко-
тия и предателство! Виновните ще бъдат наказани! 
Казах! 

- Ювиги може ли да дойдем с вас призори, когато 
ударите византийците и Никифор.... 

- Не! Вие сте мои гости и вашия живот е по важен 
от всичко останало... 

- Но ние също искаме да помогнем с каквото мо-
жем! И да видим Никифор на колене!  

- Казах не! Оставате в шатрата си и заранта като се 
върна отиваме в 21 век!?! Казах! Севар! 

Суровия войн се появи на мига и отведе учените в 
готовата вече шатра, където ги очакваха хубавите сла-
вянки и отбраните гозби. 

 

Гърция. 

Спечелилата изборите партия в Гърция е съставила 
правителство, което е анулирало споразумението с 
МВФ, СБ и ЕЦБ и парламента е гласувал с мнозинство 
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официално прекратяването на членството на държа-
вата в ЕС. Гръцкия народ ликува, улиците са пълни с 
хора излезли да се поздравят с освобождаването от 
поробващите и унижаващите ги международни фи-
насови институции и да приветстват руския прези-
дент. Русия и Гърция току що са сключили официа-
лен договор за двустранно сътрудничество при много 
изгодни условия за гръцката страна.  

Испания, Португалия и Италия са изправени пред 
фалит, народите на тези държави са отчаяни от кри-
зата и страшната безработица. Заплатите на малкото 
работещи са драстично намалени, а цените на основ-
ните хранителни продукти рязко са увеличени. 

Най бедните граждани в тези страни се обединяват 
в многонационално движение „Бедняци против Бога-
таши” и тръгват на поход към Брюксел, където е цен-
тралата на ЕС. Движението се роди напълно спонтан-
но в отговор на политиката, която водеше Европейс-
ката комисия и Съвета на Европейския съюз по отно-
шение на задлъжнялостта на тези три държави и мер-
ките на бюджетни рестрикции, довели до невероят-
ното обедняване на 40 процента от населението. 

Хората се организираха да се съберат в Париж и от 
там масово да тръгнат към белгийската столица. Ня-
кои от тях дадоха последните си пари за билет и хра-
на до френската столица, а тези които нямаха полу-
чиха от набързо сформирания инициативен комитет. 
В крайна сметка изведнъж в Париж се изсипаха около 
два милиона испанци, италианци и португалци. Хо-
телите и квартирите се препълниха и не можаха да 
съберат толкова много народ. Голяма част от тях оста-
наха да нощуват на парижките улици и за това имаше 
и засилено полицейско присъствие през цялата нощ. 
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Царски влезе в кабинета си, включи компютъра и 
провери наличността на двете банкови сметки, където 
трябваше да бъдат милиард и двеста милиона лева от 
Сребърния фонд, които той повери на Мрънков с цел 
оптимизиране на доходността на вече натрупаните 
средства в пенсионния фонд. 

Компютъра изписа нули и в двете сметки, първо-
начално премиера помисли, че става някаква техни-
ческа грешка и направи повторна проверка, като из-
лезе и влезе отново в сайта на обслужващата банка, 
резултата беше същият. Министър председателят 
набра номера на мобилния телефон на финансовия 
си министър, но оператора отговори, че такъв теле-
фонен номер вече не съществува. Всичката кръв рязко 
нахлу в главата на Царски, лявата половина силно го 
заболя и той проумя всъщност какво е станало. Сър-
цето го стегна много силно и невидима ръка започна 
да го души за гърлото, още малко и щеше да получи 
инфаркт. Но той си наложи да диша бавно, дълбоко и 
ритмично чрез т.нар. коремно дишане и успя да ов-
ладее положението. След като сърдечния му ритъм се 
успокои до нормалните граници премиера се обади 
на вътрешния министър. 

- Лъчо ела в кабинета ми веднага....лоша новина! 
Вътрешния министър само като чу гласа на Царс-

ки, разбра че трябва да остави всичко и незабавно да 
се отправи към него. Така и стори и петнадесет мину-
ти по късно бе в кабинета на министър председателя. 

- Да си виждал Мрънков напоследък? 
- Не...Станало ли е нещо?!? 
- Станало е! Изчезнал е с парите, който му дадох от 

Сребърния фонд!!! 
- Милиард и двеста милиона лева... 
- Ще го убия това копеленце.... собственоръчно! 

Само да го набарам....Такова доверие му гласу-
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вах...„Ще умножа парите стократно!”...Само да го 
пипна! 

- И какво ще правиме сега? 
- Ще си мълчиме!?! Ето това ще правиме! Парла-

ментарните избори са само след седмица! Никой не 
трябва да узнава за това! Само аз и ти знаеме Лъчо! За 
всички останали Мрънков е отпуск по семейни при-
чини! Веднъж да спечелиме изборите, после ще му 
мислиме как да го оправяме този милиард и две-ста 
ми-лио-на ле-ва!  

Насече последните срички с такава злоба, че на 
Лъчо му настръхнаха де що имаше косми по тялото. 

- Още една причина задължително да спечелим те-
зи избори, защото в противен случай отиваме в затво-
ра или трябва да хващаме гората като Мрънков! Ма-
мичката му мръсна! – премиера се изпсува като докер 
в стачка на варненското пристанище. 

- Ще плащаме ли на шефовете на избирателните 
комисии в големите градове, както винаги сме прави-
ли... 

- Ще плащаме, къде ще ходиме! Ако искаме да спе-
челиме изборите! Макар че всички те са наши хо-
ра....Но то сега някой ще ти свърши ли каквато и да е 
работа, ако не му платиш!?! 

- Обичайната тарифа, нали така? 
- Да обичайната тарифа! И трябва да им стоя на 

главите постоянно, току виж някой прецакал работата 
и пуснал в чувалите после от бюлетините на опозици-
ята! Няма отговорни хора вече...За това се разпада и 
държавата! Но този път и ти ще дойдеш с мене при 
тези кожодери за преброяването на бюлетините! 

- Е че кога съм се дърпал... 
- Ама пък и никога не си се натискал! 
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Вилата на Кукловода. Стареца взе любимия си, ня-
когашен служебен пистолет „Макаров”, с който бяха 
свързани много негови приятни спомени и се отправи 
към лабораторията в мазето, където професор Наумов 
вече месец работеше над откриването на лекарство 
против рака. Професора както винаги бе толкова 
вглъбен в работата си, че не чу кога въоръжения мъж 
е влязъл при него.  

- Как е работата професоре? 
- На крачка съм от откриването на лекарството 

срещу рака! 
- Ходих в болницата днес. Всички мой изследвания 

показват, че спина е победен окончателно! Няма сле-
да от проклетия вирус в мен...Вашата мисия тук прик-
лючи! 

- Нали знаете, че като завърша новото лекарство ще 
станеме още по богати след това!?! 

- Аз вече съм достатъчно богат или по точно ще бъ-
да, когато пусна в масово производство лекарството ви 
против спин! 

- Но аз трябва да довърша започнатото де-
ло....Трябва да открия лекарство и срещу рака! Тогава 
мисията ми наистина ще е приключила! 

- Не ме разбрахте...Времето ви на този свят изтече! 
Кукловода се приближи до Наумов и опря дулото 

на пистолета в челото му. 
- Сбогом професоре... 
Натисна спусъка и в лабораторията се чу единстве-

но приглушеният изстрел от пистолета. Във въздуха се 
разнесе миризмата на най долнопробна човешка неб-
лагодарност и предателство. 

В лабораторията влезе и Кроманьонеца, подхвана 
все още неизстиналия труп на учения и го помъкна 
към контейнера с карборанова киселина в коридора. 
Довлече го и преди да отвори капака на контейнера 
предвидливо си сложи специална маска на лицето, 
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която да го предпази от силните изпарения на кисе-
лината. Внимателно пусна мъртвеца в концентрира-
ната разяждаща течност, така че и капчица да не 
пръсне по пода и още по внимателно затвори отново 
капака на контейнера. 

 
- Тангра е с нас! България победи Визан-

тия.......Ювиги Крум посече и обезглави предводителя 
на ромеите Никифор! Синът му също е смъртно ра-
нен....Ставайте момчета!!! 

Провикна се ханът нахлувайки озверял в шатрата 
на Симеон и Крум, с гол в ръката меч. В другата ръка 
владетелят гордо държеше отрязаната глава на визан-
тийския император. 

- Ето ви и дар – главата на Никифор! – завира я в 
лицето на Симеон, а после прави същото и с Крум. 

Двамата учени мигом скочиха от топлите постели, 
ала славянките не искаха да ги пуснат навън. 

- Готов съм да тръгваме за вашето време...че и там 
работа ни чака! 

Симеон взе една торба и наслага вътре пастърма, 
катък и жарено еленско месо за из път. 

- Да тръгваме...Поне гладни няма да умрем! 
Излизат от шатрата и се упътват към машината на 

времето. Влизат в нея и Симеон изписва на устройст-
вото за датиране на Времето: 3.10.2015 година. Маши-
ната без никакво забавяне се понася с пълен напред, 
всички изпадат в несвяст. Не след дълго машината 
забавя своя ход и спира плавно движението си. Три-
мата мъже постепенно идват на себе си, като пръв се 
изправя на крака хан Крум. 

- Ей че то много хубаво било в 21 век....Ама я каква 
поляна се е раздиплила! Айде да слизаме, че ме заболя 
гърба да стоя в тая поза толкова време неподвижен! 

Симеон погледна пейзажа навън и му направи впе-
чатление, че е абсолютно същия, като този докато бя-
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ха в черната дупка накрая. Поляната си изглеждаше 
все така примамлива и ги подканяше да излязат и да 
се разтъпчат, само че дори разположението на борич-
кащите се мечета не бе променено и на милиметър 
спрямо околните дървета. 

- Никъде няма да слизаме!!! Върнали сме се обрат-
но в черната дупка! Спукана ни е работата... 

- Къде сте проникнали безумци такива!?! – прогър-
мя мощен глас от който машината на времето затре-
пери - Не знаете ли, че това са владенията на Звяра, на 
Господаря на Мрака!!! 

- Само аз ли чувам този глас? – запита се ошашавен 
Крум. 

- Не го чуваш само ти! Това е гласът на Тангра!!! – 
просна се по очи ханът. 

- Ние искаме само да се върнем в нашето време! – 
простена жаловито Симеон. 

- Искате, но сте взели човек на борда си от друга 
епоха!!! Имате се за много учени, а пък не знаете ос-
новните ми закони! Дошли сте на гости при най го-
лямото зло в тази Вселена.....Сега Звяра може и да 
унищожи вашия свят – Земята. Но всяко Зло за Доб-
ро...Да бъде!!! Дръжте се здраво връщам ви в 21 век... 

Машината се понесе по вълните на неспирния бяг 
на времето, леко побутната от божията милост и стиг-
на центъра на черната дупка невредима, където Вре-
мето се изкривяваше в една безкрайна кривина и се 
връщаше в началната си точка. Там се намираха и 
своеобразните тунели във времето. Съдбата ги хвърли 
в правилния тунел и яката ускорени от Симеоновото 
изобретение – фотонен суперакселератор, те се забиха 
право в 2015 година, 3 Октомври. Капсулата заора в 
двора на къщата, която бяха наели в Чикаго за експе-
римента „Възкресението на Апостола”. 

Ивайло точно направи едно мигване с клепачите 
на очите си, откакто бе изпратил приятелите си в 



 
 

368 
 

черната дупка и докато ги отвори отново, те бяха 
пристигнали обратно при него. 

- А много бързо се върнахте бе!  
Тримата мъже побързаха да излязат от капсулата, 

Симеон и Крум неспираха да се кръстят по християн-
ски. А великият български хан пак се озова по очи на 
земята и започна да целува твърдта под себе си, рад-
вайки се като малко дете по Коледа.  

- Жертвоприношението е дълг на всеки българин 
почитащ Тангра! - повтаряше без да спира, легнал на 
земята Ювиги. 

 
 

10.10, 20… г. Централен изборен щаб 
на партия ГРОБ. 

 Денят на парламентарните избори в България 
настъпи. В централния изборен щаб на партия ГРОБ, 
Царски разговаря по телефона с шефа на ЦИК. 

- Какви са резултатите от изборите към момента? 
Аз съм на първо място, нали? 

- Много слаба избирателна активност като цяло, г-н 
Царски! Едва 20 процента от населението са гласува-
ли... Такова нещо се случва за първи път в новата ис-
тория на България! 

- Това не ме интересува... Дори и само сто човека да 
са гласували! Аз питам кой е първи, според прогноз-
ните резултати?!? 

- Според прогнозните резултати към момента, из-
борите се печелят от „Напред България” с 45%. Пар-
тия ГРОБ е на второ място с 40%  и по-нататък след-
ват... 

- Останалите не ме интересуват! Значи Игнатовски 
ме води с пет процента... Ще направите така, че аз да 
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съм пред него с шест процента... Ясен ли съм! Даже не 
с шест, а със седем процента искам да го бия на край-
ните резултати!!! 

- Който плаща, той поръчва музиката г-н Царски! 
Ако искате можем да направим така, че да го биете и с 
10 процента накрая! 

- Седем е добре... Седмицата ми носи късмет! И 
вижте да не объркате пак нещо! Чували, бюлетини и 
други такива неща, че не знам после какво ще ви пра-
вя! Лъчо я включи телевизора, да видим какво ще ка-
жат тия по новините! 

„Според първите официални прогнозни резултати 
на ЦИК и социологическите агенции към момента 
води движението „Напред България” оглавявано от 
професор Игнатовски с 44.50 %, следвано от партия 
ГРОБ с 41%  ..........Като най вероятно партията на Па-
ни Панев РеЖеСе няма да присъства  в следващия 
парламент! И сега една новина от световните инфор-
мационни агенции, излъчена буквално преди мину-
ти. Американски астрономи са открили масивна чер-
на дупка в близост до Слънчевата система, която се 
придвижва с огромна скорост към нашата планета и 
ако запази скоростта си  след осем часа ще достигне 
Земята! Това означава и край на нашия свят, изобщо 
на Слънчевата система. Най странното е, че допреди 
седем дни черната дупка си е кротувала в центъра на 
нашата галактика. За учените е необяснимо това по-
ведение на гравитационния гигант, още повече прео-
доляването на огромното разстояние до Слънчевата 
система за такова кратко време. Целия свят е в паника 
от това което предстои да се случи със Земята след 
като черната дупка наближи съвсем нашата Слънчева 
система. Всички учени предвещават пълен Апока-
липсис, тотално унищожение на света! Религиозни 
водачи от всички краища на Земята се обърнаха с мо-
литви към Бог да запази човешкия род и занапред......” 
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- Дрън-дрън...Учени! – пренебрежително рече Цар-
ски – Те ще кажат кога ще настъпи края на света!!! 
Пак нещо са се объркали великите учени, дето не мо-
гат да разделят сламата на две магарета...Както и да е! 
На нас тука ни предстои краят на едни тежки избори, 
в които ние ще сме победители, защото ако не сме, за 
нас това ще е по лошо и от краят на света! Така че 
стегнете се! А ти Лъчо подготви речта на победителя в 
днешните парламентарни избори, сиреч моята реч за 
пред нацията по телевизията! Железарска я се успо-
кой...Стига си хлипала...Краят на света щял да дойде! 
Докато не кажа аз никакъв край не може да идва! Това 
е положението! Точка по въпроса. 

 

Същия ден, Брюксел.  

Бедняците от Испания, Португалия и Италия ор-
ганизирали се в движение са превзели белгийската 
столица и след новината за настъпващия край на све-
та, атакуват магазини, супермаркети, банки и кварта-
ла на богатите, като разграбват всичко по пътя си. 
Ситуацията е извън контрол и полицията е поставена 
в невъзможност да се справи с масовите безредици 
посредством обичайните методи на действие – съл-
зотворен газ, водна струя и т.н. Побеснелите „Бедня-
ци против богаташи” поставят на колене силите на 
реда и употребата на конвенционално оръжие от ново 
поколение за решаването на този проблем става неиз-
бежна. Бе използвано лазерно оръжие съвършено нов 
тип, което изпепеляваше само човешката плът без да 
разрушава сградите и техниката. Бедняците бяха 
унищожени и градът бе спасен от напълно разграбва-
не и разруха. 

Председателя на министерския съвет на Италия, 
министър-председателя на Испания и премиер ми-
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нистъра на Португалия се събират на тайна среща в 
Рим, веднага след като е употребено лазерното оръ-
жие срещу техните граждани в Брюксел. Срещата 
протича бурно, но в крайна сметка ръководителите и 
на трите държави решават да напуснат Европейския 
съюз считано от утрешния ден. 

 

4:00 ч., изборната нощ.  

Царски е спечелил изборите със седем процента 
преднина от главния си противник, професор Игна-
товски и „Напред България”. 

Тържествено като на парад, следван от Лъчо и ос-
таналата си кохорта той се отправя към залата за да-
ване на пресконференции. Раболепни фотографи се 
надпреварват да снимат победителя в парламентар-
ните избори, който не спира да се усмихва и раздава 
автографи като някаква холивудска звезда, премина-
вайки по червения килим специално поръчан от са-
мия него. 

Внезапно от небитието върху червения килим за-
почнаха да се материализират един по един ръково-
дителите на новия БРЦК. Аспарух, Кубрат, Асен, 
Ивайло, Крум, Симеон и клонинга на Васил Левски. 
Последен се появи Хан Крум облечен в неговите си 
военни доспехи – желязна ризница , къс меч, шлем на 
главата и лък през рамо, с колчан стрели провесени на 
кръста. Другите бяха въоражени единствено с грави-
тационните пушки от лабораторията на ЦРУ, само 
клонинга не носеше никакво оръжие. Хан Крум зас-
тана начело на въстаниците и препречи пътя на гру-
пата предвождана от Царски, който даже не разбра 
как и откъде се появиха те. 

- Тоз ли е?!? – настъпи Ювиги към Царски, сочейки 
го с меч в ръка. 
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- Къ’в си ти бе!?!Смешник такъв... – просъска пре-
миера. 

- Ние сме от новия БРЦК и ви призоваваме да се от-
теглите от властта доброволно – намеси се Аспарух – 
Всички сме българи и не искаме да проливаме наша 
кръв! Но ако окажете съпротива сърдете се на себе си! 

- Лъчо кой ги пусна тия тука? Това някаква шега от 
опозицията ли е? 

Между журналистите и фотографите настана смут, 
някой забеляза клонинга сред въстаниците и се про-
викна силно. 

- Чудо! Станало е чудо! Вижте Васил Левски е тук! 
Това е той от плът и кръв! Това е знамение! Тези хора 
се появиха от нищото...Аз много добре видях как дой-
доха, направо от някакъв друг свят! 

- Които и да сте вие, аз властта си няма да дам! Щял 
да идва края на света! Края на света може и да дойде, 
но края на моята власт никога! Не разбрахте ли какво 
стана в Брюксел тази вечер! Всички бунтовници са 
изпепелени, същото ви чака вас! Ще ви избия като 
кучета! 

Царски посегна към Ханът, който с ловко прикля-
кане избегна удара му и с един замах на мечът отсече 
главата му. Настъпи пълна тишина, главата на Царс-
ки падна и се търколи на червения килим. 

- Полиция! Охрана... – развика се Лъчо. 
Чак сега присъстващите полицаи реагираха и 

тръгнаха застрашително към групата бунтовници, но 
Ивайло включи гравитационната пушка на макси-
мална мощност и стреля по тях. Полицаите и част от 
сградата зад тях изчезнаха на мига яко дим, само от 
приклада на пушката отзад запръска силна струя во-
да. Екипите на телевизията разположени в залата за 
пресконференции най после разбраха, че навън става 
нещо невиждано досега и излязоха да снимат с каме-
рите. Появиха се и отрядите за борба с организирана-



 
 

373 
 

та престъпност, Аспарух отново се опита да предотв-
рати проливането на кръв и човешки жертви, ала уви. 
Симеон извади двата кристала с извънземен произход 
и ги насочи един към друг под ъгъл от деветдесет гра-
дуса. Над тежко въоръжения отряд, който току що 
пристигна с бронетранспортьор се появиха два мрач-
ни кълбовидни облака, между тях прехвърча мощна 
искра, която образува мега мълния. Светкавицата се 
стовари върху бронирания автомобил и от него не 
остана нищо. За втория отряд Симеон бе приготвил 
друга изненада от арсенала на природните стихии, 
подчинени на двата кристала. От тихото и безветрено 
време рязко се извиси жестоко торнадо, което поде 
другия бронетранспортьор във въздуха, заедно с еки-
пажа му преди да стъпили на асфалта, вдигна го ви-
соко в небето и го пусна право към земята. Машината 
се разби при удара в земната повърхност и от хората 
вътре не остана и помен. 

Телефона на Аспарух започна да звъни непрестан-
но, като от цяла България му докладваха, че са прев-
зели властта. 

- Пловдив е наш! 
- Стара Загора е наша! 
- Варна е наша! 
- Русе е наш! 
- Бургас е наш! 
- Севлиево е наше! 
- Не са наши, а на Народа, на българския Народ, 

момчета! – въздъхна Аспарух и прегърна всеки един 
от своите другари силно до болка.   

Въстанието бе успяло, омразното и поробващо уп-
равление на Царски бе свалено.  

Българите бяха свободни и навсякъде ехтеше един 
и същ възглас. 

- Да живей България! Смърт на тирана, свобода на 
народа! 
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6:00, същия ден.  

Черната дупка достигна своята крайна цел – Слън-
чевата система и започна да поглъща ненаситно една 
по една планетите, като в един момент засмука и са-
мото Слънце.  

На Земята настана пълен мрак, но това не трая по-
вече от десет секунди… 

А после всичко се свърши!  
И дойде краят на света... 
  
 
 

И видех ново небе и нова земя; защото първото 
небе и първата земя преидоха: и море немаше вече.  

 
Откровение на Йоан 21:1 
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нарий  за игрален филм – „Ауфвидерзеен”.   
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