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Няколко думи
И така, това е и тазгодишният финал на конкурса за Кратък фантастичен разказ на името
на големия Агоп Мелконян! Преди да разгледате сборника понататък, позволете ни да изкажем
благодарността си към абсолютно всички, които отдадоха времето и труда си, за да се случи
конкурсът.
На първо място благодарим на участниците, които за трета година създават и мечтаят
заедно с нас. Не успяхме да отличим и половината от вас така, както искаме (сборникът е такъв
опит), но все някой ден ще успеем. Благодарим ви за търпението и вярата, че такъв конкурс е
възможен.
Следват благодарностите ни и към хората от журито, които в продължение на повече от
месец следяха за, четоха и оценяваха творбите ви. Това са (по азбучен ред) Ана Хелс, Веселин
„Алмаак“ Белчев, Владимир Полеганов, Герасим Симеонов, Жени Колева, Зорница Ангелова,
Мишо Гръблев, Преслава Николова, Петър Тушков, Стоян Христов и Джовани „Гост“
Чемишанов, без да забравяме и участниците в почетното жури, представяно от семейство
Мелконян, Александър Карапанчев, Велко Милоев, Дилян Благов и Петър Кърджилов.
Няма как да пропуснем и хора като Светла Бинчева, Антон Велчев, Яна Дечева, Емилия
Кокалова, Илиян Лолов, Людмила Мелконян, Мартина Попова и Мартин Христов наймалкото
за това, че откликнаха на молбата ни да ни подкрепят.
Или да забравим хората, които не искат имената им да се знаят, но въпреки всичко дадоха
много от себе си.
"Сборище на трубадури" е всички тези хора и повече.

Тази година поместваме рекордните 27 разказа от конкурса, като се надяваме авторите им
да намерят своите читатели и защото вярваме, че за да продължават да пишат, писателите се
нуждаят от всяка възможна публикация. На тези 27 автори дължим много и искаме да им дадем
още повече. Надяваме се да го осъществим и в следващия конкурс, който вече подготвяме. Ако
искате да ни помогнете и вие, свържете се нас на електронния адрес на списанието.
Дотогава ви оставяме в ръцете на трубадурите и техните приказки...

Сборище на трубадури, юни 2014
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Машина за истории
от Яница Христова
Разказът е отличен на 1 -во място в Конкурса за кратък фантастичен разказ
на името на Агоп Мелконян 201 4 от журито на екипа на сп. "Сборище на трубадури"
Беше потомствен писател. Името на дядо му се бе издигнало почти до върха на
Нобеловите лауреати преди около четиридесет години. После баща му в продължение на цялата
си кариера трупа само овации и положителна критика. Някак естествено му се стори да се пробва
в този занаят. И се пробва. След първия роман на Алберт критиците бяха очаровани, а читателите
нямаха търпение да се запознаят с продължението. След като излезе самото продължение обаче...
всички се поотдръпнаха, заявявайки, че дебютът е бил далеч пообещаващ...
Това беше преди две години. От тогава Алберт не смееше да подаде нов ръкопис в
издателството, защото усещаше отговорността, която криеше това действие – на карта бе
заложено самото фамилно име и той не искаше да го злепоставя. А усещаше. Усещаше как
текстовете му вече не звучат по същия начин. Бяха станали плоски, без емоция, без живец.
Алберт беше, меко казано, отчаян. А както често правят отчаяните хора – търсеше изход
на проблема си къде ли не. За това и когато чу онзи слух, се изпълни с неочакван възторг. Из
писателските среди се носеше мълвата, че на определен адрес в града всеки, изпаднал в криза,
може да открие идея за нов сюжет... Алберт побърза да се измъкне от приема в литературното
фоайе и да се стопи в тайнствения нощен мрак...
Адресът беше близо. Вратата се отвори от дребен старец с кръгли очилца.
– Какво ще обича господинът? – небрежно попита и намести лещите на ръбестия си нос.
– Вижте... може да ме сметнете за луд, но чух... научих... че можете да ми продадете
Вдъхновение! – реши да не увърта Алберт, и без друго беше достатъчно закъсал творчески.
– Писател ли сте? – усмихна се непознатият, а Алби просто кимна тъжно. – Последвайте
ме...
Двамата преминаха през осветения коридор на къщата и заслизаха по мрачните стълби,
които водеха към подземието. Мястото беше изпълнено с влага, мъждукаща светлина, която
сякаш се боеше да свети поярко, и странен, изпълващ тишината с щракане, шум. Накрая пътят
им бе препречен от врата – стара, почти разнебитена и едвам държаща се на пантите си. Старецът
се обърна към Алберт, кимна му окуражително и отвори вратата...
Помещението бе просторно, огряно от светлина и изпълнено с купища изписани листи –
някои събрани в томове, други лековато разпилени. А в центъра на стаята, върху масивна дъбова
маса, стоеше Машината. Беше класическа пишеща машина – махагонова на цвят, с лъскави
метални букви, които бързо тракаха по белия лист, оставяйки след себе си мастилена следа. И
машината пишеше. Пишеше сама...
– За Бога! Какво е това?! – възкликна Алберт и запристъпва към чудесията, накланяйки
се, за да я огледа от всички страни.
– Била е тук, когато семейството ми е купило къщата – отвърна старецът. – Като че ли
винаги е била тук. И винаги така се е държала. Пише. Независимо от всичко. Дори някак сама си
намира листи. Опитахме какво ли не, честна дума. Но не може да бъде спряна, нито унищожена,
нито изгорена. Нищо. Понякога пише толкова бързо и щрака толкова силно, че не ни позволява
да спим... Знае ли човек – може да е творение, забравено от боговете... – повдигна рамене
господинът. – Можете да си изберете ръкопис. Повечето автори обикновено вземат първия, на
който се спре погледът им. Считат, че ще им е на късмет.
Алберт не можеше да повярва на очите си. Разходи се из купищата ръкописи, някои от
които се извисяваха над собствения му ръст. Взе един в ръце – беше стар, написан на избеляла
хартия явно преди доста години, защото, когато го докосна, страниците се зарониха под пръстите
му.
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– Това е... това е чудо! – Алби остави ръкописа, върна се при стареца и го хвана за
раменете, изпълнен с почти налудничав блясък в очите си. – Колко струва? Кажете ми! Просто
назовете цена!
– О, момче... обикновено за няколко стотачки ги давам ръкописите, та да може след време
пак да се върнеш... – неловко се засмя възрастният мъж и се опита да се измъкне от хватката на
писателя.
– Не говоря за ръкописите. Машината! Искам я... – Алберт го пусна и се върна до масата,
коленичи пред нея и прокара замечтано пръст по металните извивки на пишещата машина. – Тя
е бъдещето ми...
– Наистина ли? Ще я вземете? – попита старецът и въздъхна с облекчение. – С цялото ми
семейство ще ви бъдем признателни!
Новият роман на Алберт бе приет изключително добре. Критиката беше единодушна, че
под майсторското му перо е излязла история, която засенчва трудовете и на баща му, и на дядо
му. Хвалеха устремения поток на въображението му, брилянтната фабула, заплетения сюжет.
Обещаваха му бляскаво бъдеще – такова, какво приляга на подобен невъздържан и самобитен
талант...
Алберт заживя спокойно, опиянен от похвали, забравяйки, че всичко си има цена...
Понякога слизаше в мазето и проверяваше какво прави машината. А тя винаги пишеше. Винаги.
Той разглеждаше историите. Коя от коя подобри! И после бързо се качваше във всекидневната,
за да се обади на издателя си и да го уведоми кога да очаква следващата му успешна чернова.
И така... до една сутрин, малко след поредната премиера. Алби се събуди. Долавяше все
още неуморното тракане на машината, което си пробиваше път през тухлите и бетона, та чак до
спалнята му. Но далеч посилен бе настойчивият тропот, който отекваше от входната му врата.
Алберт наметна тюркоазения си халат, със самодоволно извезаното "А" на ревера, и тичайки по
мраморното стълбище, се опита да въведе ред в разпилените къдрици на косата си.
Спря се на прага, пое си дълбоко дъх и отвори. Пред вратата му се бе събрала
многочислена тълпа. И въпреки че всеки държеше по един том от последните му книги, като че
ли не беше от почитатели, които очакват автограф.
– Ти! – мъж на средна възраст го изгледа гневно и заби показалец в гърдите му. – Как
смееш да описваш живота ми! Наглец! Дори имената не си си направил труда да смениш!
– И моите сънищата... – обади се някой зад него.
– И мечтите ми... – допълни трети, преди навалицата да избухне в приказки и разправии,
отправени все към писателя.
Алберт изплашено заотстъпва назад, но множеството запристъпва към него, очаквайки
отговори и обяснения. А там, недалеч под тях, се долавяше неуморното щракане на пишещата
машина...

Бележка за автора:

Яница Христова е на 23 години. През 201 3 година завършва "Книгоиздаване"

във Великотърновския университет, а в момента работи в столицата и е част от
магистърската програма по творческо писане в СУ "Св. Климент Охридски".
Първият й опит с писането на разкази е, когато е на 9 години, и от тогава знае,
че иска да се занимава с литература, но и че й предстои доста четене, учене и
писане, за да може да разказва историите си по възможно най-добрия начин.
През есената на 201 3 година е премиерата на първата й пиеса – "Без контрол"
в театър "София", а сега се радва на новите възможности и новите идеи, които
съществуват в големия град.
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Студената планета
от Петя Колева
Разказът е отличен на 2-ро място в Конкурса за кратък фантастичен разказ
на името на Агоп Мелконян 201 4 от журито на екипа на сп. "Сборище на трубадури"
– Мирославе! Миро! Пак са тука!
Лицето на баба ми не е кой знае каква гледка и без да се взирам в него от десет
сантиметра. Дъхът й е смесица от ментови бонбони и чубрица. Това обяснява последната част на
кошмара, от който ме изтръгва грубото й разтърсване – как се опитвам да тичам, преследван от
растениеподобно чудовище на скейтборд, а краката ми затъват до коленете в мека дъвка и то ме
настига без никакво усилие.
– Мирко! Пак са тука – извънземните!
Избутвам я не особено деликатно и се надигам. Тук съм от една седмица и оттогава не съм
се наспивал. И ми е писнало. Майка ми трябваше да се върне от поредния симпозиум вчера, но
вместо това телефонира.
– Ще си при баба ти още три дни – нали не объркваме нещо?
Не, не обърквате! Само дето пропускам втората лекция на гостуващ професор. Антрополог
от световна величина с полево изследване сред ескимосите от племето пангниртунг. Живял с тях
половин година, а сега ни идва на крака в Софийския университет. Нищо не обърквате!
Халюцинациите на баба ми също са достойни за изучаване, между впрочем.
Вече съм станал, треперя по боксерки, докато шляпам след нея в мразовитото януарско
утро. Набутвам я в стаята й.
– Лягай, бабо, сега ще ти донеса още дърва за печката – ей тука пред вратата ще ги
оставя... Нали не е угаснала?
– Не е, Мирко, не е... ама те обичат топлото – казвала съм ти, – това е, което ги привлича...
На тяхната планета цяла година е студено, а си нямат дърва вече, затова са тука – да се
размножават на топло, нашата зима им е сезонът за размножаване... Влез де, може тоя път да ги
видиш – малки едни, сини, – да не кажеш, че съм луда...
Че е луда, луда е. Но поне не се налага да я обслужвам. Готви си, яде, мие се. Сама си
изхвърля нощното гърне. Само с ума не е наред. Първите дни се опитвах да говоря с нея, влизах,
оглеждах стаята.
– Никого няма, бабо Мире, спокойно... – Кръстен съм на нея, между другото.
– Ами скриват се, защото мойта стая искат. Заради калорифера е – топлиш се на ток,
затова се крият от тебе. Жив огън търсят...
На третия ден спрях да надничам и да я успокоявам. Няма смисъл. Нищо не може да я
разубеди – тя си ги вижда.
Надувам радиото в ледената кухничка и паля газовия котлон. Така и така съм станал – ще
й сваря чай и едно яйце за закуска. Запарвам липовия цвят, който брахме лятото – за една
бройка щях да си счупя врата от амбиция да ошушкам найвисокия клон. После кипвам в
кафеничето смесицата от ръж, леблебия и кафе, която баба Мира ме научи да пия като малък. В
нейна чест добавям и щипка сол, както правеше тя. Вкусът не е лош. Само малко особен.
– Мирко! И кафето ги привлича!
Подскачам и разливам част от съдържанието на чашката по пуловера, с който спя.
Промъкнала се зад мен и ме гледа с широко отворени очи.
– Бабо, стига вече! Направих ти закуска.
Обелвам яйцето и го нарязвам на четири в чинийката до сиренето и намазаната с масло
филийка. Тя я поема с набръчканата си ръка.
– Казах ли ти, че ще снасят – само че техните яйца са квадратни, големи, във всяко има по
три извънземни, сплетени на плитка. И като се излюпят, ще ме ядат, докато закрепнат... отвътре
ще ме ядат, докато ме свършат! Яйцето ще можеш да го видиш – то няма как да се скрие!
– Добре, добре – побутвам я да се прибира на топло, отнасям кафето в стаята си, оставям
го на шкафчето до леглото и включвам калорифера.
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За мен няма опасност, да – топля се на ток. Ония от студената планета ядат само тия, дето
са на дърва. Толкова съм изморен!
Мрачно отварям първи том на "АВС на етнологията". Трудно ми е да се съсредоточа, но
зачитам.
"Какъв е генезисът на тази удивителна концепция? Защо едно или друго божество или дух
се спира именно на това, а не на друго лице и прави именно него свой избраник? Какви са
мотивите за тази специална симпатия?" *
* Из "АВС на етнологията", Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 1992 – Бел. а.

Статията на Щернберг за избраничеството в религията постепенно ме унася, въпреки
кафето. Заспивам.
– Мирко! Събуди се!
Въпреки че изглежда немощна, баба ме раздрусва доста убедително.
– Мире, снесоха!
Сядам в леглото, бесен съм. До устата й отляво има парченце сирене.
– Ако не горях дъб, нямаше...
– Абе ти ще ме оставиш ли да се наспя бе! – изкрещявам.
Посягам да я отблъсна назад, тя се хваща за раменете ми.
– Като сложих дъбовото дърво в печката, и снесоха, ела да видиш яйцето! Под масата е,
квадратно, синьо, прозрачно...
Нещо в главата ми прекъсва, спирам да я чувам, устата й продължава да се движи,
парченцето сирене пада и на бавен каданс се затъркалва по блузата й, а кокалестите й пръсти,
забити в раменете ми, ми причиняват болка.
– Ааааа! – изревавам срещу нея и я блъсвам с длани в гърдите, тя се откопчва от мен и
полита назад, пада. И млъква.
Яростта ми изчезва така внезапно, както се е появила. Скачам и коленича до нея.
– Бабо! Бабо Мире!
Пъхам длан под главата и я повдигам. Очите й са затворени и лицето й е смущаващо
спокойно. Паникьосвам се. Нещо мокри ръката ми, издърпвам я и поглеждам – червено.
Хвърлям се към мобилния.
– 112 слуша!
Полицаят е висок и пълен.
– Чакаме линейката, макар че... – не довършва. – Име и фамилия? Каква е връзката ви с
пострадалата? Какво точно се случи?
Седя на леглото и отговарям като насън. Едва чувам гласа си. Записва всичко в малък
тефтер. Поглежда ме.
– Между другото, в стаята й под масата има прозрачен син куб. С нещо като плитка вътре.
Знаете ли какво е това?
Последното, което виждам, преди да изгубя съзнание, е малко синкаво тяло, мярнало се за
миг в коридора.

Бележка за автора:

Петя Колева участва за пръв път в подобен конкурс.

Досега не се е занимавала с нищо, свързано с литература.
Работила е като видеооператор, тонрежисьор, търговски представител, готвач
в аюрведична кухня, уличен артист.
В момента подготвя сборник с разкази.
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Две минути вечност
от Васил Джамбазов
Разказът е отличен на 3-то място в Конкурса за кратък фантастичен разказ
на името на Агоп Мелконян 201 4 от журито на екипа на сп. "Сборище на трубадури"
и със специалната награда от семейство Мелконян и приятели
Влакът пристигна навреме. Малката порутена гара изглеждаше депресиращо на фона на
мрачното небе. Дъждът почти беше спрял и само леко росеше. Павел реши да тръгне пеша,
докато го пресрещне брат му с колата. Щеше да му дойде добре след пътуването.
Гарата беше на 3 километра от селото. Пътят минаваше покрай изоставен химически
завод. Чувал беше истории как след голяма авария преди години по времето на старата власт бил
затворен и сега се рушеше. Два комина стърчаха самотно на фона на сивото небе.
Вървеше вече десетина минути, когато дъждът се усили внезапно. Едри капки започнаха
да удрят лицето му. Разпъна чадъра си. Часовникът показваше 18:21. Брат му трябваше да дойде
след минути, нямаше смисъл да се връща до гарата. Слабият дъжд се превърна в порой. Вече едва
виждаше през водната стена. Нагази в кал и прокле решението си да повърви. След минути беше
целият мокър и сам сред нищото. Започна да го обзема някаква странна паника. Стъпи накриво,
препъна се и падна. През дъжда забеляза отляво разрушена постройка. Нощта се спускаше и вече
почти нищо не виждаше. Старият асфалтов път беше осеян с опасни дупки, закрити от водата.
Падна в една и почти загуби съзнание. Надигна се и през пороя съзря светлина от прозорец.
Захвърли чадъра и се затича към светлината. Искаше да се скрие. През плексигласовия
прозорец не се виждаше вътре, само дочу музика и пиянско пеене. Павел нахлу, без да почука.
Вътре в неголямото помещение, приличащо на заводски стол, имаше банкет. Десетина
мъже бяха насядали на стари пластмасови столове около двойка метални маси с издупчени от
цигари карирани покривки. Повечето бяха във военни униформи, няколко носеха бели
престилки. Найедрият от мъжете имаше огромни мустаци и свиреше на акордеон. Другите
пееха.
Песента секна и всички обърнаха учудени погледи към неочаквания гост. Мълчанието
продължи няколко секунди, след което Павел започна канонада от извинения за нахлуването и
за невероятния порой отвън. Мъжете се спогледаха и този, който носеше офицерска униформа,
стана и дръпна стол. Подкани Павел с ръка да седне и му напълни чаша.
– Няма страшно, всичко е наред – бащински му каза възрастният мъж. Павел го оприличи
на полковник. Всички останали се усмихнаха някак кисело за миг, след което мустакатият мъж
опъна отново акордеона.
– Къде се намирам? – попита Павел.
Полковникът се засмя и не отговори нищо. На свой ред го попита как се казва и откъде
идва. Павел се надвикваше с акордеона в разказа си.
– Само да спре дъждът, и си тръгвам...
Полковникът се усмихна вяло и се загледа с невиждащ поглед в чашата си.
– Какво празнувате? – попита Павел.
Полковникът посочи стената, където висеше транспарант с първомайски лозунг.
– Но... но... сега сме ноември – промълви Павел. В този миг музиката спря, всички
погледнаха часовника на стената и замлъкнаха – показваше 21:41.
Някъде под земята се чу силен съскащ шум. Бързо се усили и цялата стая се разтресе.
Павел помисли, че е земетресение. Стана от стола и тръгна да излиза. Реакцията на останалите го
озадачи. Всички гледаха с някакво бездушно спокойствие. Мустакатият мъж вдигна чашата си,
изля половината върху клавишите на акордеона и извика:
– Да пием за новия член на нашето вечно празненство!
Бутилките паднаха от масата, докато стаята се тресеше неистово. Павел беше ужасен от
сюрреалистичното спокойствие на хората и изкрещя:
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– Да бягаме!
– Няма смисъл, ела тук – спокойно каза Полковникът.
Последва чудовищна експлозия. Светът се завъртя като цветен калейдоскоп и всичко се
сля в безкрайна чернота...
Павел се надигна от локвата и през пороя съзря светлината от прозореца.
– Какво, по дяволите става, тук? – каза и тръгна към светлината.
Същият плексигласов прозорец, същата къщичка, същата музика. Нахлу, без да почука.
Същите хора около същата маса. Полковникът се надигна от мястото си.
– Спокойно, Павка. Нека ти кажа накратко – това тук е военна база, в бункера отдолу се
зарежда ракета с гориво. След две минути ще последва мощен взрив. Но някак сме затворени в
кратък отрязък от време, като същите събития се повтарят вечно. Дори помним случилото се в
предишните. Не си първият, влязъл в цикълa, затова се успокой, измъкване няма...
Мислите в главата му се изпариха.
– Не, не може да е вярно...
Излезе навън и се затича през полето, спъваше се, падаше и пак тичаше. Земята започна
да се тресе. Павел спря и видя в далечината автомобилни фарове. Взривната вълна го подхвана и
го хвърли във въздуха...
Влезе отново без да почука. Никой не му обърна внимание, акордеонът свиреше,
бутилките дрънчаха. Полковникът напълни чаша. Павел я изпи и се заслуша в пиянската песен.
Свистящият шум започна да се надига под земята...
– Трябва да направим нещо! – изкрещя истерично Павел, след като нахлу. Всички го
погледнаха. Полковникът пак напълни чаша.
– Няма какво да направим. Просто продължаваме да пием. Пробвахме всичко, но
отрязъкът от време е много кратък. Един безкраен двуминутен празник.
Павел хвана една бутилка, разби я в земята и кресна:
– Трябва да спрем зареждането на ракетата и експлозията!
– Имаш две минути да стигнеш до бялата постройка по пътеката вляво от входа. Вътре
отвори металния шлюз на пода и слез по стълбата. Наляво, после надясно, следват две врати. На
таблото има шалтер. Втората врата е заключена и трябва да разбие. Така и не намерихме ключа.
Две минути не стигат. Но сега няма да стане.
Стенният часовник показваше 21:42, а някъде под земята се чу свистене...
Павел се изправи от локвата и се затича към бялата постройка. Падна няколко пъти, но
успя да стигне вратата. Отвори металния шлюз на пода и заслиза надолу. Бетонният под започна
да се тресе. Миг покъсно експлодира.
Със всеки следващ опит беше побърз и успя да стигне втората врата. Изрита я с все сила.
Ядът, вложен в удара, накара вратата да отхвръкне. Съзря прекъсвача и протегната ръка към
него. Светът изчезна в ярка експлозия.
Намериха Павел след два дни, паднал на пътя, водещ към бившият химически завод.
Лекарското заключение беше "мозъчен кръвоизлив".
Странното в случая беше, че тези, които го откриха, разказваха страшни истории за това
как лицето му било застинало в гримаса на ярост, а дясната му ръка била изпъната напред, сякаш
за да сграбчи нещо.

Бележка за автора:

Васил Джамбазов е роден и израснал в град Павликени. За момента "почти"

завършил магистър по информатика във Великотърновския университет. Работи
в сферата на информационните технологии от четири години, но истинската му
страст остават книгите и музиката.
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Парични потоци
от Стефан Георгиев
Откъм колоните на компютъра проехтя добре познатото съобщение – "Невъзможно
разплащане". Марио прехапа притеснено устни. Не че бе очаквал да чуе нещо друго. Поскоро се
бе надявал на някакво чудо. Не можеше да се концентрира в работата си. Мине, не мине половин
час, и отваряше програмата за управление на семейни финанси "Финко 7" с надеждата, че най
накрая проблемът е намерил своето решение. Следеше графично представените парични потоци
и се опитваше да отгатне дали има някакъв шанс, но такъв явно нямаше – винаги щом
натиснеше бутона за трансфер, проехтяваше смразяващото "Невъзможно разплащане".
Преди три месеца Марио бе платил капаро в размер на 300 000 долара за една малка
къща на новопостроения изкуствен остров Енис в Индийския океан. Трябваше да плати
останалата сума до седмица, иначе щеше да загуби капарото, а това щеше да обърка не само
семейните финанси, но и живота му, защото сумата бе огромна, дори и за добре платен
програмист като него. Проблемът бе възникнал, когато банката, в която бяха депозирани
повечето му средства – някъде около милион долара, – бе фалирала. Разбира се, депозитът бе
застрахован, но застрахователят щеше да му върне парите чак след три месеца, когато
приключеха делата и проверките. Бюрокрацията понякога разбива човешки съдби и Марио бе на
път да се убеди в това. Но не ставаше въпрос само за пари. Двамата с жена му Алина се нуждаеха
от този имот, защото след последната промишлена авария въздухът се бе напълнил с какви ли не
отрови. Алина вече бе развила болестта ХОББ, въпреки че беше само на двайсет и седем години, а
дъщеричката им Нася страдаше от ужасни алергии и хроничен бронхит. Марио и Алина от дълго
време мечтаеха да заживеят в здравословна среда, като например на остров Енис, но плановете
им вече бяха пред сгромолясване.
Марио се опита да пришпори "Финко 7" и да го накара да намери решение на проблема.
Смени приоритетите така, че разходите да бъдат минимизирани и по възможност отложени във
времето, а приходите – изтеглени напред, дори и за сметката на неизгодни сделки.
Нещата бяха изключително сложни от финансова гледна точка. Марио се занимаваше с
разработване на софтуер за роботизирани електрокари и клиенти му бяха седем компании, които
му плащаха според договорените схеми. Разполагаше с четири малки апартамента, от които
получаваше наеми, както и с ценни книжа, включително "измислени" деривати. Имаше и дялове
във фирми и дори състезателен кон, който се бе оказал отлична инвестиция. Казано попросто,
семейството разполагаше с над четиридесет източника на приходи и над сто и тридесет разходни
пера – като се почне от сметките за ток и интернет, та се стигне до различни застраховки и
таксите за курсовете по пиано на Нася. Работата на "Финко 7" бе да се оправя с тази финансова
каша, и той се оправяше, досега. Но не можеше да печата пари. Можеше да предлага
сключването на анекси, да изпраща молби за отпускане не ипотечни заеми, да прехвърля пари от
една банка в друга, да следи борсовите индекси, да предлага изгодни инвестиции, но сега бе
безпомощен. Фалитът на банката бе объркал всичко и явно щеше да разруши мечтите на младото
семейство за нормален живот. Защото вече никой не излизаше навън без противогаз.
Марио потвърди с няколко кликвания на мишката десетина мерки, предложени от
"Финко 7". После проследи непрекъснато изменящите се графики. Не достигаха само около
стотина хиляди долара, но пък банките вече не отпускаха заеми. Финансовите им програми
веднага надушваха кога някой е закъсал и му удряха балтията. На всичкото отгоре арабинът,
който бе обещал да купи състезателния кон, се ослушваше. Марио имаше чувството, че полудява,
стряскаше се от всеки звук, дори от непрестанното покашляне на Алина, която киснеше в
кухнята, опитвайки се да превърне наличните продукти в нещо, което става за ядене. Рядко й се
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удаваше.
Марио включи един от новинарските канали с надеждата да види нещо позитивно. Не
видя. Бунтове в северните части на града заради недостиг на храна и нарушения в
климатизацията и снабдяването с кислород. Полицейско насилие, барикади, десетки жертви,
запалени коли. Светът не вървеше на добре. Алина кашляше някак обвинително. Всъщност
направо се дереше.
Докато обядваха, Алина обяви, че не издържа повече на атмосферата вкъщи и отива за
дендва на гости при сестра си. Марио не възрази, предпочиташе да е сам с Нася – малката
винаги успяваше да го разведри.
Вечерта Марио се напи, после поспа малко, но се събуди от кошмар в три след полунощ и
не мигна повече. Седна пред компютъра и започна да бърника из менютата на "Финко 7" и да
настоява за резултати. Познатото "Невъзможно разплащане", десетки пъти поред. От всяко
повтаряне на фразата го заболяваше още пожестоко главата.
Към обяд заспа на бюрото, с положена върху клавиатурата буза. По едно време се стресна
от ехтенето на колоните. Отне ме минута да осъзнае, че този път съобщението е: "Евентуална
възможност за разплащане".
– Какво означава "евентуална възможност", по дяволите"! Има ли пари, или не?
Тъкмо когато се канеше да провери основната информация, телефонът му иззвъня. Беше
Алина.
– Марио, кредитните карти блокираха, не мога да плащам! – каза с разтреперан глас жена
му.
– Как така?
– Ами така. Наложи се да напусна магистралата заради неплатена такса. Сега съм
принудена да мина през Север Б, а там... нали знаеш какво става там. – Чу се далечен тътен,
после връзката прекъсна.
Север Б бе найразмирният район. Там живееха предимно безработни, престъпници,
безнадеждно болни и анархисти, и тъкмо там в момента имаше стълкновения. Марио потрепери
от ужас. Знаеше какво може да се случи там на човек от "горните 10 %".
Започна да ходи напредназад из стаята, после му щукна нещо и седна пред компютъра.
Минута покъсно очите му се ококориха невярващо. Преди няколко дена "Финко 7" бе сключил
пет застраховки за Алина, включително застраховка живот, разбира се, след потвърждение от
страна на Марио.
– Ти се опитваш да убиеш жена ми! – изрева.
Няколко минути покъсно "Финко 7" отговори с текстово съобщение, което гласеше:
"Високият приоритет изискваше предприемането на спешни мерки. Мерките,
включително блокирането на кредитните карти, бяха потвърдени от вас.

Бележка за автора:

Стефан Любомиров Георгиев е роден на 1 4 януари 1 972 г. в София.

Завършил е Университета за национално и световно стопанство със
специалност "Икономика и управление на индустрията". Работи като преводач
на свободна практика с 1 5 преведени книги – икономическа и художествена
литература.
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Влак за нещастници
от Владислав Иванов
Пейзажите се меняха, градовете и гарите, през които преминавахме, ми изглеждаха като
дошли от друго време. Времето беше мрачно и по прозорците се стичаха капки дъжд. Чувствах се
като в стар български филм, в който главните герои понасят всякакви удари на съдбата и винаги
са мрачни и умислени. Само че в този филм в главната роля бях аз. Обявяването на следващата
гара ме изтръгна от мрачните мисли. Белград. Това е първата спирка, откакто се качих на влака в
София.
Една приятелка ми изпрати тази оферта, защото според нея имах нужда да сменя
обстановката – след развода всички се прескачаха да ми съчувстват. "Балкански трип" през
Белград, Загреб и Любляна, екскурзията беше организирана от европейска железопътна
компания, представена от роден туроператор. В началото не погледнах с добро око на офертата,
защото беше от сайт за групово пазаруване, но после реших, че си заслужава. Пък и никога не
съм била в тези градове.
След като разговарях с няколко от другите пътници по време на обиколката на сръбската
столица, според мен името, което повече му приляга, е "Влак за нещастници". Възрастна дама,
наскоро изгубила съпруга си, с когото много обичали да пътуват, носеща праха му в черна кутия;
млад нереализиран писател, търсещ вдъхновение от пътуването за втория си роман; стара мома
от Севлиево, доста претенциозна, мечтаеща да срещне мъжа на живота си... и аз, наскоро
разведена, живееща под наем, редактор в списание.
След качването във влака реших, че не ми се слушат повече тъжни житейски истории, затова си
сложих слушалките на mp3 плейъра и извадих книгата от чантата си.
Събудих се от оглушителен шум, в мрак и последвала ярка светлина. Тунел – помислих си
аз. Разтърквайки очи, видях, че купето е някак различно и почти празно. Единственият пътник,
освен мен, бе възрастна жена с посребряла коса, прибрана на кок. Беше облечена семпло, без
излишни украшения. Тя ме гледаше с мека топлина в очите, очакваща въпроса ми.
– Здравейте! – поздравих аз. Къде са всички останали?
Тя не отговори, само леко се усмихна.
– Нямам представа – продума найсетне, – сигурно са отишли да обядват в ресторанта.
Вие не сте ли гладна?
– Ами... не. Нещо нямам апетит.
Навън дъждът беше спрял, но навред се стелеше непрогледна мъгла. Помислих си:
"Страшна гледка! Писателят ще има да се вдъхновява... Хаха".
Известно време помълчахме. Тя продължаваше да ме съзерцава очакващо. Накрая
попита:
– Нещо ви мъчи?
Не отговорих веднага. Замислих се какво да кажа. За пореден път ли да разкажа
сълзливата история как след десет години брак съпругът ми ме заряза заради помлада жена, как
с женската си интуиция разбрах веднага, че има друга, как мълчах, как му трябваха две години,
за да ми признае, как продължих да живея така, огорчена, заради децата, заради отговорността и
как накрая все пак той реши да се разведе, след като няколко пъти му отказвах това да стане
доброволно. По дяволите отговорността – тя е за силните, а той явно не е такъв. Но аз съм.
– А, не! Просто правя планове за бъдещето и затова изглеждам угрижена. Наскоро се
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разведох и това отвори нова страница в живота ми. Взех решение да напусна работа и да се
преориентирам професионално. Ще кандидатствам за заем по европейска програма за среден и
малък бизнес, с който ще финансирам стартирането онлайн на информационен гайд за култура,
лайфстайл и интересни събития... Освен това вече се записах на уроци по английски – толкова
години не смогнах да го науча и мисля, че сега му е времето... А пък една приятелка каза, че ме е
включила в групата си по народни танци. Те са любители, но се чудя дали ще се справя. Аз като
малка съм ходила, но с годините леко изгубих форма... Чудех се, наближава лятото, та дали да
оставя децата при майка ми на село, или да ги пратя на лагер, за да мога поспокойно да
развивам бизнеса си... Май ви напълних главата с глупости, но така е, когато човек се почувства
свободен и решен за нови предизвикателства. А вие от къде сте?
Жената ме погледна за последен път, стана и каза:
– Успех, миличка.
След което излезе от купето и затвори вратата.
Тъкмо се чудех дали не я обидих с нещо, когато отново всичко потъна в мрак, после ярка
светлина... Усетих, че съм мокра... Че лежа на земята, а върху мен вали дъжд. Различих някакви
хора, надвесени над мен. Някой от тях каза нещо от рода на: "Добро! Вратили сме я..."
Докато ме носеха с носилката, наблюдавах със смесица от ужас и радост остатъците от
дерайлиралия влак. По земята имаше множество черни чували. А до един от тях малка черна
кутия. Качвайки ме в линейката, разпознах младия писател. Беше с превързана глава и
засъхнала кръв по лицето. Той не ми обърна внимание, защото беше отворил тетрадката си и
захласнато пишеше.

Бележка за автора:

Владислав Иванов наскоро е навършил 33 години. Роден е в град Перник.

В момента живее в София. Има магистърска степен "Защита на културноисторическото наследство в Република България", а в момента работи като
редактор за онлайн медия, част от която е сайтът "1 0-те най". Обича да чете,
харесва хубавата музика, а страстта му са пътешествията из интересни
места.
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Томболата на Грейс
от Мартин Дамянов
Бащата се надяваше да минат напряко покрай обществените тоалетни и после да свие
покрай голямата телена ограда, в която знаеше, че има дупка малко понататък. Вместо това
обаче стигнаха до шатрата на "Томболата на съдбата". Тук беше пусто, тревата бе пожълтяла,
а времето – спряло.
Всяка втора събота на месец юли в малкия южняшки град Фиделити идваха
всевъзможни атракции – виенски колела, пневматични чукове, центрофуги, всякакви
въртящи, тресящи, клатещи или подскачащи люлки. Имаше хоризонтална въжена стълба,
която се въртеше около оста си и която трябваше да преминеш с повдигнати колене и
глътнат корем. Имаше многоцветен захарен памук, стрелбища, блъскащи се коли, имаше
даже и цирк. Всички те издигаха снага за една седмица на отреденото за целта място –
голяма окосена ливада зад конната база, където обикновено организираха седмичните
разпродажби на употребявани стоки.
Беше два следобед и опашките от хора се виеха мързеливо под колцината дървета,
разпръснати небрежно върху поляната. Миришеше на изгорял бензин, прясно изпечени
наденички, варена царевица и пот.
Детето се дърпаше упорито и се усукваше около баща си като отровен бръшлян,
докато омазваше панталона му с розов сладолед. Косата му беше прибрана под бяла ленена
шапка с емблемата на Хело Кити.
– Искам томболата, тате! Искам я! Веднага!
Мъжът свали пораженски розовия мечок от рамото си и го тръшна върху аквариума
със златната рибка, за който бе платил двайсетачка. Намести очилата си и зачете
разкривения текст върху овехтялото парче картон. Беше забучено с карфица върху
изпокъсаното платнище на мръсната тента.
Томбола на съдбата. Получаваш, каквото заслужаваш.
Бащата се надяваше да минат напряко покрай обществените тоалетни и после да свие
покрай голямата телена ограда, в която знаеше, че има дупка малко понататък. Вместо това
обаче стигнаха до шатрата на "Томболата на съдбата". Тук беше пусто, тревата бе пожълтяла,
а времето – спряло.
– Нека да пропуснем този път, a?
Грейс, хвърли сладоледа на земята и го стъпка.
– Ти ми обеща. Подарък от панаира!
– Вече ти купих. Няколко.
Едри капки пот се стичаха по челото му изпод оредяващата коса. Тъмни влажни петна
се просмукваха изпод мишниците на протритата му риза.
– Искам и този! – тропна с крак Грейс. – Няма да мръдна оттук, ако не го получа! И
ще кажа на мама за сладоледа!
– Момиче! Трябва да послушаш баща си! – Жената изникна от нищото. Сплъстената й
посивяла коса бе преметната на една дебела плитка през рамото й. Пожълтяла цигара
догаряше между кокалестите й сухи пръсти.
– Тате! Плащай! – изсъска Грейс.
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Мъжът пусна мълчаливо монетите в протегнатата набраздена длан на старицата.
– Хубава ли е наградата?
– Найхубавата, Грейс. – Жената оголи катранени зъби. – Ако я заслужиш...
– Ще я спечеля! Нали тате?
Жената отмести платнището и ги подкани да влязат. Те пристъпиха в полумрака.
– Ама че смърди! Тук не се диша...
– Недей да играеш, ако не ти се харесва – каза жената.
Грейс я стрелна с изпепеляващ поглед. Вирна нос. Огледа се. Там, върху груба дървена
платформа в центъра на палатката, стоеше голяма въртележка. Два хамстера ги гледаха
уплашено иззад стоманените спици.
– Това ли е то? Хайде завъртай! – извика Грейс. – Какво чакаш?
– Реченосторено – рече старицата. – Матилда! Рамон! – Тя отмести един лост в
основата на платформата. – Давайте, мързеланковци такива! Изкарайте си прехраната.
Тичайте, колкото ви държат краката!
Хамстерите напрегнаха малките си крачета. Въртележката се задвижи – отначало по
бавно, със скърцане, после все побързо, докато спиците на колелото изчезнаха. Въздухът се
раздвижи първо лениво, завъртя се по периферията на тентата. Зажужа.
Но не беше вятър. Не и такъв, който да можеш да обясниш.
Друго беше.
Получаваш, каквото заслужаваш.
Едно бяло топче тупна в легена под сферата.
– Можеш да си отвориш късмета. – Старицата издиша кълбо жълтокатранен дим.
Грейс стисна топчето в нежната си ръка и завъртя горната полусфера. От
вътрешността изпадна бележка.
– За дълъг път се подготви и мястото си заеми! – Тя метна топчето на земята. – А
играчката? Къде ми е играчката! Тате?
– Това е. – Старицата се изкиска. – Не ти ли харесва? Това е твоят късмет, Грейс!
– Не! Не ми харесва!
– На баща ти много ще му хареса.
– Що за глупав късмет?! – изкрещя Грейс.
Въздухът се наелектризира.
– Тате искам нов! Искам друг късмет! Искам игра... – Гласът на Грейс пропадна тежко
в земята, претърколи се като тътен от отдалечаваща се буря.
Възд
ухът се разкъса с пукот от статично електричество. Ледена хала се спусна отгоре, обгърна
момичето и го пристегна. Накара го да издиша и да замре. Времето спря! Изстиска душата
му през малките му гневни очи, остави тялото му празно, пусто и самотно. Две сенки
размениха местата си.
Миг, в чиято пълнота се побираше вековна мелодия, струни на арфа, подръпвани от
ръцете на невидимо Божество. Симфонията на вечността.
Мигът отмина и глъчката от панаира отново нахлу през процепите на тентата. Прахът
се издигна във въздуха и затрептя. Времето ускори ход, за да навакса пропуснатото. Тялото
на Грейс се размърда, готово за живот, очите й светнаха.
– ...чка! – довърши започнатото Грейс, но устата й остана отворена, погледът –
изумен. – Какво стана? – попита тихо.
– Да си вървим – рече бащата. Той нарами мечока, мушна аквариума под другата си
ръка и излезе от палатката.
Момичето и старицата кръстосаха погледи. Сълзи се стичаха по алената кожа на
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детето, то не смееше да помръдне от мястото си. Старицата му кимна безмълвно и го отпрати
с ръка. Невидимата сила отпусна хватката си и момичето се затича колкото го държаха
краката. А там навън слънцето грееше, птичките пееха, тревата бе зелена и ухаеше. Вътре в
тентата, в колелото на късмета, изпод влажната изпочупена слама тих немощен писък не
можа да надвие шума и печално потъна в глъчката на панаира.
– Хайде, Грейс, Хайде, Рамон! Завъртайте сферата, мързелани!
Иззад решетките, пропита с лепкава миризма на пот, Грейс напъна малките си
космати крачка и завъртя сферата. Гледаше с неописуем ужас как непознатото момиче
изхвърча навън – облечено в нейната рокля, с нейните обувки, в нейното тяло. Мръсното
платнище падна и кълбо сребърен прах се издигна във въздуха. Грейс опита да извика, но от
малката й уста не излезе и стон. Сърцето й щеше да се пръсне, устата й беше пресъхнала, но
не можеше да преглътне, защото ужасът бе заседнал в гърлото й – като буца ръждиви
пирони.
Тя знаеше. Беше разбрала. Чакаше я дълъг и труден път. Път към смирение.

Бележка за автора:

Мартин Дамянов пише непрофесионално от 1 8 години. Дебютира с разказа

"Вратата" в конкурса за фентъзи на Агоп Мелконян . Впоследствие публикува
още няколко разказа в "Зона-Ф", "Фентъзи фактор" (където е сътрудник като
студент) и други периодични списания. Участва и в хорър-антологията "До ада
и назад".
В момента практикува като стоматолог в гр. Йовил, графство Съмърсет,
Обединеното кралство. Недалеч от мястото, където живее, е бил роден Артър
Кларк (Майнхед, Съмърсет), а само на 1 5 мили оттам се намира градът музей
на Пратчетовия Анкх-Морпорк (Уинкянтън, Съмърсет). Живее в Англия от 2007 година с жена си и двете
си деца. Любими автори: Франк Хърбърт, Фредерик Пол, Айзък Азимов, Дан Симънс, Робърт Шекли и
Уилям Гибсън. Любим фантастични сериали – The Lost Room, The Outer Limits. Обожава разкази с
неочакван край.
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Да уловиш неуловимото
от Флориан Пекаж
Последните слънчеви лъчи погалиха корпуса на "Линкълн". Малкото все още неочукани
дъски проблеснаха срамежливо в сбиращия се мрак. По никакъв начин не можеше да бъде
наречен голям кораб, но пък кой би искал такъв? Труден за маневриране, муден и лесна мишена.
Може би някой от кралските адмирали би предпочел такъв плавателен съд, но не и Барт.
Уморената му ръка леко натисна руля, насочвайки ги на запад, към целта. Слънчевите
лъчи останаха зад гърба му и пред него се разкри безкрайна поредица от мрачни облаци.
Хладният ветрец погали набраздените му страни, донасяйки и няколко топли капки със себе си.
Трябваше да е пролет долу, ала те не обръщаха внимание на такива работи. Животът на един
разбойник е едно постоянно бягство. Кралската флота може и да не бе много настоятелна, но
винаги бе по петите им.
Вятърът грабна шапката му, остaвяйки пясъчно русите му кичури да се разпилеят
свободно. Капитанът дори не трепна – цялото му внимание бе погълнато от бурята. Облаците се
отдръпваха от пътя им нежно, посрещаха ги като стари познати. В далечината премигнаха
първите светкавици, несигурни, сякаш само за проверка. Скоро щеше да започне същинската
стихия.
Барт натисна малкия педал под руля и моторът методично забуча, понасяйки "Линкълн"
навътре в бурята. От дясната страна, под мостика, Остин прехвърляше малкия си амулет.
Момчето си го биваше с арбалета, макар и да не се бе качвал на кораб досега. Само да не беше
толкова дразнещ с тази негова проклета вяра в Господаря на Буриите. Ако имаше избор, сигурно
нямаше да го вземе, но такъв не му бе предоставен.
На носа на "Линкълн" вече бе заел своята позиция найвъзрастният член на екипажа.
Темето му бе пооплешивяло и само туктам се вееше някой побелял кичур. Дилън още не бе
достигнал шестдесет, ала сред пиратите бе същински ветеран. В професията бяха рядкост толкова
възрастни, а малцината между тях винаги бяха уловители. Слабият мъж се бе спотаил при
малката преграда в предната част на кораба, стискайки в ръцете си безценната метална кутия, и
зорко оглеждаше облаците. Дилън бе един от малкото разбойници, които влизаха в буря с
мисълта, че тя ще е последната им. Беше глупаво, естествено – смъртта е побърза от светкавица,
славата остава завинаги.
Облаците изцяло обгърнаха корпуса. Капитанът щракна един от бутоните на малкия
панел до руля и фаровете веднага светнаха, разкъсвайки мрака наоколо. Бяха стара изработка с
неприятен жълт оттенък, ала бяха единствените безопасни тук. Всички модерни модели
привличаха светкавиците мигновено.
– Ей, Остин! – провикна се Барт от мостика. – Мислиш ли, че твоят бог ще ни се усмихне
днес?
– Съмнявам се да е в настроение – унило отвърна момчето.
– Няма да му хареса, че ще го окрадем ли? – повдигна присмешливо вежда капитанът.
– Предпочитам да не мисля за това – сви рамене стрелецът, докато проверяваше арбалета
си.
– Е, майната му тогава на твоя бог! – изсмя се зловещо мъжът зад руля.
– Не предизвиквай Нурос, гневът му...
Викът на Дилън накара двамата да замълчат. Не беше изплашен вик. Поскоро от онези,
които целят да привлекат вниманието. Пред носа се гърчеха два червени силуета – облачни
змии. Телата им бяха полупрозрачни и единствено електричеството ги караше да добият някаква
видима краска. През останалото време бяха поскоро нюанс. Всяка от тях бе дълга над три метра
и с доста обемисто тяло. Въздухът запращя под движенията им, искри прехвърчаха туктам.
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Ръцете на Джони обаче бяха бързи. Облачните змии може и да обичаха наймного дърво,
но бяха хищници по природа и беше въпрос на време хората на борда да ги заинтересуват също.
Бурята около тях се развихри с пълна сила, макар да беше прекалено рано. Момчето се прицели
набързо и изпусна първата стрела от арбалета. Шумът около тях бе оглушителен, но Барт успя да
долови свистенето й по време на полета. Змията забеляза стрелата, но прекалено късно.
Стоманеният връх глухо проби кожата. Гадината залитна, за момент изглеждаше, че ще се
отърси от първоначалния удар, но втората стрела не закъсня. Безжизненото й тяло политна
назад към мрачните обятия на гръмотевичните облаци. Втората се оказа посъобразителна. Успя
да се измести и стрелите на Остин я удариха странично, плъзна се надолу, ала същевременно се
опитваше всячески да стигне до корпуса.
Изневиделица вятърът опъна платната с такава сила, че Барт се зачуди дали ще издържат.
Тялото на чудовището се понесе рязко напред. Момчето обаче бе спряло да стреля. Седеше
просто вкаменено и гледаше. Туловището на змията разби носа на "Линкълн" и метна Дилън чак
до средата на кораба. Той стискаше здраво между ръцете си масивната метална кутия,
уловителя. Беше прекалено рано да го отвори, дори не бяха наближили окото на бурята, ала
възрастният мъж го направи. Паниката от разбитата предница надделя над дългогодишния опит.
Светкавици заблестяха от всички посоки, стичаха се право към уловителя. Той засмукваше
облаците, светкавиците, дъжда, всичко. Беше труден бизнес, но доходоносен – че кой не би искал
да има буря в джоба си и да може да я контролира?
Може би дори щяха да преживеят въпреки разбития нос, макар да бяха поблизо до окото
на бурята, отколкото им се струваше. Имаше някаква дива красота в тази работа, в риска и в
удовлетворението да укротиш неукротимото. Барт умело държеше кораба на място, когато
изведнъж го прониза остра болка. Цялата му дясна страна изтръпна, усети, че изпуска руля.
Насили се да задържи "Линкълн" под контрол, но краката му изневериха. Стовари се върху
изтърканите дъски и с лявата си ръка напипа стичащата се топла кръв. Със сетни усилия
погледна надолу и зърна загнездилата се между ребрата му стрела. Отпусна глава назад и се
унесе.
***
Парчета от палубата хвърчаха наоколо, някъде гръмна един от фенерите и мракът затегна
хватката си около тях. Барт с мъка отвори очи. Някой го дръпна и преди да се усети, опитният
капитан седеше на ръба на собствения си кораб.
– Милостиви Нурос, отдавам ти животите на тези грешници – заговори познат глас. –
Живея, за да ти служа!
Барт потърси с яростен поглед Остин, ала силният ритник на момчето го изхвърли от
"Линкълн". Зад него се чу уплашеният вик на Дилън, който явно го бе последвал. Превъртайки се
във въздуха, успя да зърне собствения си кораб, поразен от множество светкавици. Обгърнаха го
пламъци, а измежду огнените прегръдки се чу само един лудешки вик:
– Всемогъщи Нурос, ти ми обеща... ОБЕЩА!

Бележка за автора:

Флориан Пекаж е роден на 02.08.1 990 година в гр. Пазарджик в семейство с

полски произход. В момента е дипломант по Електроника към Технически
университет – София.
От дете е влюбен във фантастиката, прекарва всяка свободна минута в четене и
писане на произведения от този жанр. Негов разказ е отличен в конкурса на сп.
"Дракус" за фентъзи и предстои да бъде публикуван.
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Призраци
от Весислава Савова
– Ти не чуваш ли?
Тя се сепва. Що за глас е това? Нали от години вече е сама в тази къща накрай града.
Познава всеки неин ъгъл, като се старае да я поддържа достатъчно чиста. В началото не убиваше
паяците и ги чакаше да умрат, като им устройваше погребения. Слагаше всяко паяче в черупка от
орех, разковаваше някоя от дъските на стените, прибираше черупката вътре, а после връщаше
дъската на място, като отбелязваше върху нея номера на поредния майстор на дантели с
тебешир. Когато едната стая заприлича на паякова гробница, спря. Знае, че труповете им няма да
се вмиришат, а изящните паяжини, останали след тях, придават такава красота на опустялата
къща, че дори не иска да помисля за тапети на стените или пердета на прозорците. На кого ли
биха му потрябвали пердета? В целия град няма жива душа. То, май, и мъртвите си отидоха.
Преди да свикне със самотата, някой призрак я навестяваше от време на време, но не за да я
изплаши, а само защото още не беше осъзнал, че вече няма тяло. Постепенно обаче умрелите по
отдавна се погрижиха за тях – да намерят пътя си – и тя остана сама с паяците. С паяците и
невъзможността да се справи с липсата на спомени от времето преди призраците. И все пак –
животът продължава. И тя трябва да го живее. Не знае защо, но знае, че така трябва.
Храни се със зеленчуци от градината. Годината беше добра и един картоф й стига да си
направи яхния за цяла седмица, а и доматът, който ползва за салата, беше също толкова голям,
че с удоволствие би го споделила с кокошките. Обаче и те се превърнаха в призраци, а после
последваха стопаните си към онази светлина, която макар и едва да прозира между вечно сивите
облаци, със сигурност няма нищо общо със слънцето.
Един ден й хрумна да се опита да тръгне към нея, но тъкмо направи седем крачки и се
блъсна в невидима преграда. Продълговатото й лице, със сенки под очите и удължено от
обрамчилата го руса коса, остана белязано.
А сега този глас. Дали найпосле светлината не е готова да я приеме?
– Ти не чуваш ли?
– Чувам, как да не чувам – скърцат стари доспехи, дрънчат ръждясали мечове. Чувам,
как да не чувам?
Вторият глас я сепна. С един някак си може да се справи, но два вече са в повече. Те
разговарят помежду си някъде в мъртвия град, а дори не я забелязват. Някъде, кой знае къде, но
със сигурност тя не вижда това място. Там, откъдето идват гласовете, започва битка между
забравени рицари. Или рицари, забравили кои са. Всяка битка предполага готовност да се
простиш с живота си. А когато този живот е забравен, той няма как да не бъде пожертван.
– А усещаш ли?
Никакъв отговор. Тя обаче усеща и челото й се покрива с едва забележими бръчици, а
неестествено щръкналите й уши, които се опитва да скрие дори сега, когато няма кой да я види,
се изхитряват и пробиват пелената от копринена коса, спуснала се над тях. Чипият й нос се
удължава и надушва... Преди да определи какво надушва, първият глас повтаря въпроса си:
– А усещаш ли?
– Усещам, как да не усещам – миризмата на кръв, която ме задушава и иска да ме
повлече със себе си. Усещам, как да не усещам?
Тя притваря големите си очи, а сенките под тях се спускат чак до изпъкналите скули,
потъмнявайки бялата й кожа. Картината също се изхитрява и се вмъква под клепачите й.
– А усещаш ли?
– Усещам, как да не усещам – миризмата на кръв, която ме задушава и иска да ме
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повлече със себе си. Усещам, как да не усещам?
Тя притваря големите си очи, а сенките под тях се спускат чак до изпъкналите скули,
потъмнявайки бялата й кожа. Картината също се изхитрява и се вмъква под клепачите й.
Ширнала се токудо хоризонта угар бавно се оцветява в червено. Кръвта намира своето място и се
плъзга по някогашните оризови лехи както по артериите, които бе снабдявала с живот.
Артериите на онези скупчени един върху друг рицари, които образуват Железния хълм ... Тогава
първият глас прекъсва видението:
– А искаш ли?
– Искам, как да не искам – разходка в светлината. Искам, как да не искам?
Разходка във, а не – под светлината? Защо пък не? Но нали онази преграда я беше спряла
и тя не можа да продължи. Оттогава трябваше да крие и белега.
– А виждаш ли?
– Виждам, как да не виждам – мъртъв елф, препречил вратата към светлината.
Виждам, как да не виждам?
Елф? Защо тази дума й се стори така позната? В този момент чифт огромни криле
покриха небето и тя усети полъха им. Но не почувства болка, а поскоро ласка по белязаното си
лице.
– А помниш ли?
– Помня, как да не помня – някои се превърнаха в кристали, други се скриха в гората и
само тя остана на земята да чака, но не издържа. Помня, как да не помня?
В този момент нещо изсвистява във въздуха и остра болка пронизва цялото й тяло.
Чифтът криле пада пред нея, а тя покрива лице с ръце. Миг преди...
– Не прощаваш ли?
– Прощавам, как да не прощавам – тя е толкова красива и не е виновна, не е виновна.
Прощавам, как да не прощавам?
Тогава усеща как топлина залива тялото й. Отваря леко очи и през гъстите мигли вижда
светлината – онази, която преди време й беше отказана. Тогава чува трети глас. Той обаче й е
познат:
– Ела, малка Елди, време е за закускааа...
Гласът на баба й, която беше първият мъртвец, видян от нея. Тъкмо бяха подготвили
погребението, а на небето вече имаше отпечатък от гигантска гъба. Тогава не трябваше да крие
ушите си, защото другите имаха същите. И косите им бяха като от коприна и удължаваха бледите
им, почти прозрачни лица. В онзи ден всички бяха дошли да изпратят старата Елди и стояха,
навели глави, пред онази дупка в земята, готова да погълне дървената кутия. В нея лежеше
кукла, подобна на любимата й баба. Един мъж пееше някаква песен, от която в стомаха на
малката Елди танцуваха пеперуди. Тя дори не видя гъбата. Само се стресна от виковете.
После започна да се храни с огромните зеленчуци от градината и да устройва паешки
погребения. Постепенно беше започнала да забравя, а ето че сега чува любимия глас, готов да я
приласкае. И си спомня.

Бележка за автора:

Весислава Савова е родена в София, България. Има четири самостоятелни

книги и участия в български и международни антологии. Преводач на английски
на поетична книга от Божидар Пангелов. Редактор на три книги на български и
една на английски език.
Носител е на международни награди за кратка проза, танка, хайку и сенрю и
нейно произведение е отличено на конкурса на списание "Дракус" за
криминален разказ.
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Приключението на Алкалио Тиранти
от Тони Михайлов
"Хей, събуди се! Имам нужда от помощ!" Гн Тиранти се сепна. "Хайде! Защо чакаш да
те помоля за втори път? Ама вие, хората, сте много странни твари!" Алкалио не вярваше на
очите си. Едра мравка с износени работни дрехи се опитваше да помръдне суха филия хляб. Умът
му се бунтуваше. Допреди няколко часа Алкалио Тиранти продаваше скъпоценности на изискани
дами и господа в прочутия си магазин. "Бижута от Тиранти с цели диаманти – за господа галанти
и дами шарманти!" Търговецът си спомни остроумната рекламна табела, струваща цяло
състояние. Как се стигна до тук? Алкалио не бе поголям от глава на карфица. "Чукчук! Върни се
в реалността и ми помогни!" – повиши тон ядосаната мравка. Той се изправи и повдигна сухата
филия. Когато стигнаха до мравуняка, те бяха посрещнати с аплодисменти. "Ще вечеряте ли с
нас?" – попита кметът Чико, който управляваше южния мравуняк вече осем години. "Не,
благодаря! Трябва да се прибирам!" – отговори Алкалио Тиранти. Уважаваният италианец не
знаеше как и защо се е озовал тук, но бе сигурен, че има разумно обяснение. Той се покатери на
стрък трева, за да определи точното си местоположение. Светлините на града му дадоха надежда
за спасение. Тиранти продължи да върви по неравния път. Не след дълго италианецът се спря,
пленен от мелодията на цигулка. Бездомен комар със скъсано палто и пробити обувки свиреше,
отдавайки цялата си душа на инструмента. Всяка една нота представляваше стъпало нагоре към
Рая. Тиранти се изкачваше смело, докато не достигна светлината. "Какво съвършенство в
простотата!" – помисли си Алкалио и се усмихна. Нощта наближаваше с тежката си
колесница.
Италианецът стигна до микроскопично градче, наречено Бълхада. Два колорадски
бръмбара охраняваха главната порта. "Ако не си бълха или... или (текат му лигите) сладко
гигантско картофче – изчезвай!" – извика поедричкият. "Стегни се, Хулио!" – прошепна
приятелят му. Алкалио Тиранти не трепна. "Бих желал да разговарям с главнокомандващия,
моля!" Бръмбарите се спогледаха. В наръчника за начинаещи стражи не пишеше как да се
реагира в подобна ситуация. "Комоцио, върви при гн А. Положителна и му съобщи за късния
гост!" След пет минути неловко мълчание и избягващи се погледи Алкалио проговори: "Имате
нещо на... май сте се оцапал... на устата... сигурно е от картоф!" Хулио се засрами и
премахна остатъка от храна. Задъханият бръмбар Комоцио каза развълнувано: "Шефът нареди
да ви отведем до офиса му!" Тиранти тръгна след тях, взирайки се в обръснатите им глави.
"Неравна и потна огледална повърхност, но достатъчно ефективен каратов образ!" –
разсъждаваше наум италианецът. Атмосферата в градчето го изненада. Пет малки бълхички
скачаха на въже, направено от човешки косъм. Други три играеха на карти и пиеха отлежала
кръв. Алкалио се спря пред плакат, рекламиращ предстоящ концерт на певица с име
Бълхамелия. Той се взираше в несъразмерното й тяло, учудваше се на безсрамието й да се
показва с тези устни, заемащи 2/3 от площта на 1/2 тяло. "Хайде, очакват ви!" – напомни
Комоцио. Тиранти забеляза наредени в кръг бълхи. "Ритуал?" – попита той. "Не съвсем, гне!
Това е клубът на анонимните кръвопийци. Събират се през вторник!" Дългокоса бълха с
изпъкнали очи споделяше вълнението от напредъка си с останалите зависими: "Чист съм от
една седмица! Благодарение на всички вас аз победих своята пристрастеност. С радост
заявявам, че не желая да вкуся кръв (облизва се). От днес, първия ден на Бълхарските пости,
аз съм ново насекомо, вегетарианец, който ще живее здравословно и ще се уповава до сетния
си дъх на вярата в бог Гнидус!" Силните думи и бурните аплодисменти впечатлиха Алкалио.
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Приключенията на Алкалио Тиранти от Тони Михайлов

"Блестяща и болезнено откровена автодисекция на ранена душа!" – помисли си той и настигна
отдалечилите се колорадски бръмбари. Гн Положителна притежаваше луксозна и богато
обзаведена кибритена кутия. "Внимавайте! Ако допрете барутния си нрав до стените на този
палат, ще се превърнем в долнопробна история!" – пошегува се Тиранти. Охранителите нямаха
ни наймалка представа какво иска да каже късният гост. "Добър вечер, страннико! Какво те
води към Бълхада в зловещата тъмнина?" – провикна се А. Положителна и покани Тиранти в
дома си. "Отговорът ми страда от болестта на истината и се страхува от недоверието ви,
но ще опитам! Аз съм всеизвестният търговец на бижута Алкалио Тиранти. Точно преди ден
заключих магазина си и се прибрах вкъщи. Попаднах в капана на сънищата след обилна вечеря.
Когато отворих очите си на следващата сутрин, пред мен стоеше мравка. Тя ме молеше да й
помогна с пренасянето на суха филия хляб. Не знам какво се случи, но сега съм малък колкото
вас. Имате ли някакво обяснение за нещастието ми, гн Положителна?"
Главнокомандващият се замисли: "Странен случай, признавам! Да ви предложа чай от
ферментирала котешка кръв?" Алкалио отказа. "Не мога да ти дам отговор, но ще позволя
да пренощуваш в Бълхада, ако имаш нужда от почивка!" – прояви любезност Положителна.
"Не, благодаря! Ще си вървя! Трябва да стигна до града възможно найскоро." – каза Тиранти и
се поклони. "Успех, страннико с размер на бълха!" – отвърна А. Положителна и се оттегли в
покоите си.
Тиранти мислеше за работата си, за уютния си дом и разбира се, за парите. "Как ще ти
помогне богатството сега, скъпи ми Алкалио?" – питаше се италианецът. Гладът го изтощи
напълно. Стомахът отправяше продължителни закани към своя горд ръководител. За щастие,
Тиранти откри забравен фъстък по пътя към светлините на града. Понесе го на гърба си и
потърси подходящо място за вкусна вечеря и спокоен сън. Две щипалки в полицейски униформи
прекъснаха сладката дрямка на Алкалио. Те придружаваха комар, заловен докато продава кръв
на черно. Пазителите на реда забелязаха завития с люспа от фъстък италианец. "Имате ли
нужда от помощ, гне?" Тиранти се изненада от любезността им: "Не, благодаря! Справям се!
Приятна вечер, полицаи!" Заваля проливен дъжд. Тревите се преклониха пред силата на
природата. Алколио се сгъна в точица и заспа дълбоко под люспата от фъстък. "Хей, събуди се!
Имам нужда от помощ!" Гн Тиранти се сепна. "Хайде! Защо чакаш да те помоля за втори
път?" Алкалио надигна глава и се огледа. Италианецът бе заспал на работното си място в
магазина за скъпоценности. "Ще се женя, старче! Трябва ми найкрасивият пръстен!" Тиранти
подскачаше от радост. Не, не заради щастието на клиента си, а заради своето собствено. "Само
лош кошмар! Всичко свърши!" – повтаряше си Алкалио, докато търсеше подходящия годежен
пръстен.

Бележка за автора:

Тони Михайлов Михайлов е от град Пловдив; възраст – 23 години.

В момента следва магистратура "Журналистика, реклама, PR" в Пловдивски
университет "Паисий Хилендарски".
Работи като рецензент във филмовия сайт CINEBUM.EU и споделя мнението
си за премиерните заглавия по родните киносалони. Води кратка кинорубрика
към предаването "Дотук, добре!" с Балин по радио "MAGIC FM".
През свободното време се отдава на творчество с химикал в ръка; интересен
факт за него е, че винаги пише първо на лист, а много по-късно, след
нанасянето на нужните корекции, набира текста на персоналния си компютър. Заклет киноман,
начинаещ писател, влюбен до уши в магията на радиото.
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Загуба
от Ана Томова
Маговете от Северния съюз настъпват през окупирания град.
Палките, които служат за насочване на магическата енергия, се люлеят на хълбоците им
като махалата на множество часовници, отмерващи минутите до края на света. Начело вървят
найстаршите Магове; бели безизразни маски скриват лицата им. Новобранците, още без маски,
са найотзад и се оглеждат с някакво подобие на интерес.
След сражението улиците са разнебитени и осеяни с трупове, но в опустошения град все
още има оцелели.
По един или по двама, Маговете се отклоняват от главните улици и навлизат в пресечките.
Без признаци на нетърпение, бавно и методично, подобно на черен прилив.
Знаят, че няма кой да им избяга.
***
Като плъхове на потъващ кораб майката и дъщерята тичат по една уличка. Нападението е
белязало и двете: прах, пот и кръв по цялото им тяло, сплъстена коса, лепнеща по черепите им,
ням ужас в очите.
Жената стиска детето за китката, не обръщайки внимание на тихите му хлипове. Моли се
единствено да успеят да стигнат до центъра на града и безопасността в лагера на защитниците.
Късметът им, който досега ги е опазил живи, обаче се е изчерпал. Пред тях се изпречва
висока стена; озовали са се в задънена улица.
Момиченцето обръща стреснат поглед към майка си. На пет години е, но е изпито и
кльощаво, а кожата му е мъртвешки бледа.
Майката, по чиито хлътнали бузи има следи от засъхнали сълзи, не намира утешителни
думи.
– Ще трябва да се скрием, миличка – тя се оглежда трескаво.
Под тухлената стена, която запушва улицата, има безформена купчина – мъртво тяло,
около което се е образувала локва от гъста тъмна течност. Майката дръпва дъщеря си, загребва от
кръвта и я размазва по лицето й.
– Искам да легнеш тук – заповядва тя на детето. – И да не мърдаш. Трябва да помислят,
че си мъртва, ясно?
То се подчинява, безмълвно – изминали са дни, откакто за последно е продумало. Кляка,
свива се настрани на земята и стиска очи.
Майката ляга близо до него. Отправя поглед към противоположния край на улицата,
опитвайки се да овладее треперенето на тялото си.
Ето че до слуха й достигат стъпки. След секунди Магът изниква на фона на залязващото
слънце, подобно на черна дупка в материята. Приближава се бавно, но целенасочено.
Спира на няколко метра от тях и започва да оглежда мъртвите тела.
Светът застива; Вселената се свива до размерите на една улица.
Сега мъжът е достатъчно близо, за да може жената да види очите му. Те са пукнатини в
бялата маска, изпълнени с нездрав пламък. Няма милост в тези очи, или състрадание – само
гняв.
Учените твърдят, че гневът и гордостта изчезват последни.
Такъв е ефектът от магията: тя се храни от чувствата. Колкото повече я използваш,
толкова повече от човешкото у теб поглъща. Затова ролята на Маговете във войната е ключова:
със своя контрол над първичната енергия, заложена у всеки човек, и неспособността си да
изпитват емоции, те са смятани за съвършените оръжия.
Магът вече е на помалко от метър от тях. Майката може да види единствено върховете на
лъскавите му черни ботуши.
Тя затаява дъх, но вътрешно пищи.
След един безкраен момент мъжът отстъпва назад. Жената едва сдържа облекчената си
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въздишка. Той тръгва да се обръща с гръб...
В този момент отстрани се чува детски хленч.
Светът се задвижва на бързи обороти. Магът се завърта обратно към тях. Палката е вече в
ръката му и лумва с ярка бяла светлина. Чува се още едно стенание, този път пълно с болка и
изненада.
А после – тишина.
Майката не разбира какво се е случило, нито как изведнъж се е оказала на крака. Сърцето
й бие толкова учестено, че дъхът й спира от болка.
Магът дори не трепва. Отново посяга да вдигне палката, но невъзможността му да бъде
изненадан този път му изиграва лоша шега.
Жената е побърза. Въпреки че досега не е използвала магия, сякаш го е правила цял
живот. В тялото й потича топлина, която тръгва от стомаха й и стига до пръстите на ръцете.
Нажежава се все повече, докато тя започва да чувства, че изгаря отвътре. После нещо у нея се
пречупва и топлината изригва.
Магът залита назад; палката изтрополява на земята. Пред очите на жената маската му
започва да тлее.
Минава една секунда.
Втора.
Топлината изчезва в същия момент, когато Магът се свлича на земята. Маската му, вече
черна, пада, разкривайки също толкова черна и овъглена кожа отдолу.
Вълна от изтощение залива жената. Тя пада на колене пред дъщеря си, хваща все още
топлата й ръчичка и заравя лице в нея. Не заплаква, въпреки че болката в гърдите й е почти
нетърпима.
Любовта, редом с радостта, е първото чувство, което изчезва.
Иска й се никога да не мърда, но инстинктът за самосъхранение надделява. Тя се изправя;
оглежда се. Наблизо вижда канализационна шахта. Няма време да разсъждава – до слуха й
достига тропането на ботуши.
Тя издърпва решетката и изчезва под земята.
***
Лагерът на армията на Южната федерация е разположен във вътрешността на града – там
войските все още могат да се защитават от врага.
Постови охраняват жилищния комплекс, пригоден за нуждите на армията. Повечето от
тях не са Магове – те са твърде малко и твърде ценни.
Вечер е. Млад войник с прошарена коса седи на пост. Около него силуетите на сградите се
извисяват към гаснещото небе като надгробни камъни. Той гледа отнесено към далечния край на
улицата, когато нещо хваща погледа му. В рамките на секунди мъжът е на крака, готов да се
нахвърли върху нашественика, но неговият вид го спира.
– Какво търсиш тук? – Той изглежда мършавата жена пред себе си.
– Искам да се включа в армията.
Смехът на войника умира на устните му, когато жената вдига очи към него. Има нещо в
тъмния им блясък, което го кара да потръпне. Въпреки това той й прави знак да го последва в
лагера.
Погледът на жената му напомня за хората, които е познавал, преди да скрият лицата си
под бели маски. Това е погледът на същество, загубило почти всичко и готово да даде останалото,
за да си отмъсти за него.
Мъжът кимва. Точно от такива хора имат нужда, за да спечелят войната.

Бележка за автора:

Ана Томова е на 1 9 години, от София.

Тази година завършва 91 -ва Немска езикова гимназия.
Книгите винаги са били важна част от живота й, а с писане се занимава от
няколко години.
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Оркска скоросмъртница
от Георги Станков
Още като видях новите затворници, знаех, че нищо добро не ме очаква. Високи, стройни, с
руси коси, продълговати уши – кажи му елф и не го обиждай повече! Тия са найлошите, да
знаете. Физиологията им е прецакана, една бира не могат да изпият, без да си издрайфат червата.
Идеални били, безсмъртни били – че за какво ти е това безсмъртие, ако не можеш да му удариш
едно както си трябва, питам аз.
Вкараха ги в мината, дадоха им кирки и работният ден започна. И аз съм там, в качеството
си на началник – надзирател. В найтъмната и дълбока оркска мина. Само веднъж съм излизал
на повърхността и беше доста болезнено. Бяха ми дали отпуск, викам си, я да видим какво
толкова го хвалите това "горе" и... Като ме заслепи онова ми ти слънце, като ми се зави свят от
огромното празно пространство... Няма една стена, нито врата, нищо, в което да се опреш.
Веднага изтичах в пещерата, и оттам – обратно в мината. Не е за мен горният свят. Долу ми е
добре. Само една мъка имам. Една единствена. За нея ще ви разкажа.
Седим значи с останалите надзиратели в осветения от факли коридор, удряме вяло с
камшици работниците – ей така, да не е без хич. Случва се някой да престане да работи и да
хвърли кирката – я от преумора, я от нежелание. Тогава давам знак на подчинените си, те хващат
нещастника и го отвеждат в стаята в дъното на коридора. Всички й викат Желязната стая. Там ме
оставят насаме с "провинилия се" заключват вратата и... никой не знае какво следва. Всички
мислят, че вътре има всевъзможни уреди за мъчения. Легенди се носят за начините с които
наказвам затворниците. А истината е съвсем друга.
Никакви уреди за мъчения няма в Желязната стая. Има маса, столове и шкаф. Когато доведат
затворника го слагам да седне срещу мен, вадя бутилка оркска скоросмъртница от шкафа и
наливам. "Ще пием – казвам – и ще си говорим за живота. Стига работа за днес". И знаете ли
какъв отговор получавам в повечето случаи? "Начукай си го, шибан орк!", "Подобре да работя,
отколкото да пия с теб!", "Плюя на предложенията ти!" и подобни. Друг път просто мълчат,
гледат те злобно, все едно ти си им виновен за тъпата война и за това, че са пленници.
Че какво съм им направил? Просто искам някой да пийне с мен. С подчинените не става.
Откакто въведоха новите правила – да си трезвен във военно време, – не можеш да си намериш
колега да споделите по чашка. Старите кучета, с които се наливахме преди до откат, измряха. А
младите за нищо не стават – мислят, че като са участвали в две битки и вече са войници, искали
да поддържат ума си свеж, а тялото – здраво. Абсолютни глупости! Оркът е роден от калта и е
призван да се "прави на мотика", иначе какъв орк е?!
Както и да е. Опитвам да си намеря компания от затворниците. Както споменах, елфите са
найлоши, дори да ги накараш да пият, те моментално повръщат, заради дефектния си
организъм. Джуджетата постават, те обаче пият три бири, започват да пеят бойните си песни и
разговор не може да се води. А дадеш ли им от скоросмъртницата – падат под масата. Хората пък
се правят на горди. Гони ги комплекс за героизъм. От тях чувам само псувни и закани, дето и орк
не може да измисли.
Добре, викам им, аз ли я почнах тази война, кажете ми? Аз ли съм ви карал да ходите да се
биете? Нито аз съм виновен, нито вие. Всичко е тръгнало от господарите, а ние сме пионки, на
които е втълпено, че трябва да се мразят. Но като не оценяваш гостоприемството ми – прав ти
път, работи, щом искаш, в мината. То се е видяло, че ще се напивам сам.
Веднъж доведоха едър мъжага с огромни мускули, пленен в последната битка. Дадоха му
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кирка. Мъжагата хвана дръжката с две ръце, напрегна мускули и я строши, гледайки ни
предизвикателно. Разбрах, че с този може и да имам късмет и заповядах да го доведат в Стаята.
Седнахме един срещу друг, гледа ме злобно, чуди се какво го чака. Аз изваждам от шкафа
бутилка скоросмъртница и я слагам на масата.
– Ще пиеш ли?
Той се чуди какво става. Отрова ли му давам?
Взимам чаша, сипвам си догоре и я гаврътвам на един дъх. Той продължава да ме гледа,
по изражението му виждам, че в него се борят чувства. После се ухилва и казва:
– Да пием!
Сипах и се почнахме. Мъжагата държеше на пиене и скоро извадих нова бутилка. най
после си бях намерил компания!
В началото не искаше много да говори, но след четвъртата чаша езикът му се развърза.
Той също бил против войната. Работил кротко като земеделец, дошли войници и му разказали,
че отряд орки опустошава земите в околността. На нашия човек малко му трябвало, заклел се, че
орк няма да припари до собствеността му и се записал в армията.
– Имаше битка. Странното беше, че редом с орките се сражаваха хора, джуджета, дори
елфи.
– Виждаш ли! Цялата война е измама, където господарите си правят схемите и игричките.
Като са толкова могъщи, защо не се избият помежду си и не ни оставят на мира?
Бях се разпалил, гаврътнах поредната чаша и стаята се завъртя.
В този миг той грабна бутилката и светкавично замахна към главата ми. Причерня ми.
Той вече бе до мен, търсейки ключовете, закачени на колана ми. След секунди беше навън.
Дойдох на себе си, изпсувах и хукнах през отворената врата. Но вече го бяха спрели. Едва
направил няколко крачки по коридора и стражите го бяха застреляли с арбалетите си. Лежеше
на земята и се давеше в собствената си кръв. Приближих се и му прошепнах:
– Човече, не можа ли да седиш кротко и да си пиеш?
Пустият му героизъм.
– Разкарайте го! – извиках на войниците и ядно изритах тялото.
Наистина нямах късмет.
Вие, които четете това, знайте, аз не съм лош орк. Просто си търся някой да изпием по
чашка. Нямам предразсъдъци спрямо расите, не ме интересува войната. Заповядайте да ме
дарите с компанията си. Пиенето – от мен! Че кога пак ще опитате оркска скоросмъртница...

Бележка за автора:

Георги Станков е роден в град София. Завършил е бакалавър,

Книгоиздаване и магистър - Литературознание в СУ "Св. Климент Охридски".
Работил е в издателство, в книжарница, като журналист. Пътувал е много из
страната (предимно на автостоп), както и в чужбина. Работил е на рибарски
кораб в Норвегия, на велотакси (рикша) в Копенхаген, Дания. Последно
продава книги през Интернет. Сега е щастливо неработещ и обмисля
поредното си пътуване (вероятно отново до северна Европа). От 1 2-1 3годишен пише кратки разкази. "Ранните" му вдъхновители са Стивън Кинг,
Тери Пратчет, Борис Виан, а в момента – Чарлс Буковски, Хемингуей, Венедикт Ерофеев... както и
самият живот, сам по себе си изпълнен с интересни случки и ситуации, разбира се.
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Не сме сами
от Милена Митева
Новината стана водеща по всички телевизии в света.
Метеоритът навлезе в земната атмосфера, без да бъде засечен от оптичните уреди на
астрономите. В района често ставаха земетресения и за малко никой да не обърне внимание на
труса, последвал сблъсъка със земята. Само четирима младежи забелязаха падащата звезда,
която се приземи в покрайнините на родния им град. Те знаеха от телевизията, че парчета
метеорити се продават скъпо на колекционери и учени, затова вместо да се приберат по домовете
си след училище, потърсиха камъка.
Откриха кратер широк двадесет метра, а в средата му лежеше лъскаво парче черен базалт.
Представляваше права призма с много гладки, неестествено еднакви стени. Макар че размерите
му позволяваха да се прибере в обикновена пазарска чанта, обединените сили на четиримата не
бяха достатъчни да повдигнат камъка. Заснеха го с камерите на телефоните си и минути покъсно
клипчетата и снимките се появиха в Интернет. Новинарите моментално надушиха сензация и
след не повече от половин час трима репортери вече пътуваха към мястото на сблъсъка.
Медиите намериха младежите безмълвно втренчени в странния камък, без да мърдат.
Нито звук, нито докосване можеха да ги изтръгнат от транса им. Четиримата се събудиха
едновременно и от изтощение се олюляха и паднаха в тревата. Журналистите повикаха линейка,
но не и преди да заснемат всяка подробност от терена, камъка и младежите. Бяха открили не
парче космическа скала, а златна мина. Знаеха, че ексклузивните кадри щяха да струват
милиони.
Военните се появиха твърде късно. По това време новината вече се предаваше на живо по
телевизията, в Интернет се регистрираха хиляди преглеждания на минута, а снимковият
материал се разпространяваше побързо от радиация. В рамките на 24 часа в света не останаха
мъж, жена и дете, които да не знаеха за черния метеорит, паднал от небето.
Тези, които бяха видели камъка с очите си, изпадаха в транс найскоро и за найдълго.
Дори и една снимка беше достатъчна човек да загуби съзнание и да остане неконтактен за час.
Промяната на всеки деветнадесет от двадесет души идваше на сутринта на следващия ден.
Започваше с висока температура, която отшумяваше бързо. След това опадаха всички косми по
тялото. Хората губеха косите, миглите и веждите си само за седмица. След това идваше ред на
кожата. Тя загрубяваше и ставаше твърда като гума. Независимо от расата на засегнатия, кожата
добиваше наситен синьокафяв цвят с матов отблясък като седеф. Последни се променяха очите.
Орбитите хлътваха, а ирисите се уголемяваха и пожълтяваха като две късчета злато.
Светът бе обзет от масова паника. Уплашени и неспособни да приемат промяната във вида
си, хиляди хора по света отнеха живота си. Болниците и храмовете се пръскаха по шевовете.
Военните действия в Близкия изток бяха прекратени. Биолозите, биоинженерите и медиците от
всички националности зарязаха текущата си работа и насочиха усилията си в изучаване на
проблема. Всички опити за разработване на лекарство се провалиха. Веднъж започнала,
трансформацията беше необратима. Със сигурност се разбра единствено, че промяната се дължи
не на болест, а на генна мутация. В каквото и да се беше превърнала човешката раса, тя вече не
принадлежеше към вида Homo sapiens.
Когато трансформацията започна, никой повече не изпитваше съмнение, че странният
камък от космоса не беше паднал на Земята случайно. Дори и найголемите скептици
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трябваше да признаят, че човечеството е изправено пред извънземна заплаха. Какви бяха
враговете? С какви технологии за масово унищожение разполагаха? Какво целяха с генната
мутация, която бяха предизвикали? Каква щеше да е следващата им стъпка?
Във всички държави бе обявена найвисока степен на тревога. Лидерите на великите сили
се събраха на спешна среща на върха. За пръв път в историята Китай, Индия, САЩ и Русия
подписаха пакт за безусловно военно сътрудничество.
Светът се въоръжи до зъби и зачака Апокалипсиса.
***
На двадесет хиляди светлинни години от Земята звездата R178a1 от типа ВолфРайе бързо
губеше от масата си. В последния миг от живота си тя избухна като хипернова и за десет секунди
експлозията надмина по яркост цялата галактика. Сноп гама лъчение премина през Млечния
Път. Планетата Земя попадна точно на пътя му.
Откакто бе паднал метеоритът учените следяха Космоса позорко от всякога, но нищо не
можеше да ги подготви за избухване на гама лъчение. Половината озонов слой бе унищожен
мигновено. Образува се фотохимически смог, който покри небето и го затъмни. Космическата
радиация заля Земята. Животни и растения масово загиваха.
Само генната мутация помогна на хората да преживеят катастрофалното събитие. Не се спасиха
единствено малцината, които не бяха видели метеорита или не се поддадоха на
трансформацията. Дебелата кожа на мутиралите ги защитаваше от радиацията, златните им очи
виждаха отлично в тъмното. Макар и променено, човечеството оцеля.
Един по един хората започнаха да си спомнят образите, които бяха видели по време на
транса, предхождащ промяната. Бяха им се явили сенките на странни същества от друг свят,
които им обещаваха помощ и спасение.
"За да не сме сами, заселихме Земята и ви оставихме да поемете по свой собствен път,"
казваха те. "Но ние бдим над вас, знаем каква опасност ви грози и няма да ви изоставим. Дошли
сме да ви донесем не меч, а мир. Приемете подаръка ни, защото Вселената е пуста, когато си сам."

Бележка за автора:

Милена Митева е на 32 г., от гр. Варна. По занятие е банков служител, а по

душа – мечтател разказвач. Пише разкази и повести, най-често с приказни и
фантастични елементи, а в момента работи и по нов роман.
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Виртуално огледало
от Александър Димитров
Джими Фенг се прозя за пореден път, огледа отново празната зала и тихо си затананика
една стара китайска песничка, от времето когато Китай беше нещо отделно и монолитно. Сега
всичко е друго, а той вече е един 60годишен човек, работещ като главен оператор на Таркон.
Отново си помисли колко ще е хубаво утре. Предстояха дните на пробуждането и близо 8
милиарда души по цялата земя ще излязат от дигиталния свят, за да се порадват на реалния. Ще
прегърне истински синовете си Ралф и Пол, големия си внук Жао, младите си снахи и... "Пак се
отнесе, Джими" – подсмихна се на себе си. Отърси се от сладките размисли и бързо прекоси
платформите Акел и Панту, извика в ума си кода за отваряне и премина през появилия се
осветен вестибюл. Беше си у дома, а уредите вече приготвяха това, което си беше намислил –
чаша какао, от истинското, две палачинки с кленов сироп и фламбиран банан. Фенг спокойно
седна на закуска и със задоволство отпи от топлата напитка. Блажен, че дори на шейсет и след
поредната нощна смяна нищо не може да му развали сутрешното похапване.
Наближаваше обяд, а с това и времето за сън. Зарече се да спи 12 часа, за да може, когато
започне да се подготвя за пробуждането, да е свеж и усмихнат. Бързо се унесе и го връхлетяха
сънищата за спомените, за миналото, за промяната...
– Тихо, Джи – скара се баща му. – Вече си на десет, а все още се държиш като бебе, искам
да чуя новините. Не мислех, че новата 2055та ще е такова изпитание за всички ни – вече
говореше на майка му...
"...преди час 185 държави подписаха Договора за дигитален живот на населението.
Съветник Ларс Маерсон съобщава, че до две години ще започне и реалното прилагане на пакта.
За вас от Токио предава Шино Маеда."
– Започва се – прошепна старият Фенг и спря излъчването на хололеда.
Тогава малкият Джими не разбираше какво става. Чак в гимназията му обясниха, че
човечеството се готви да започне своето ново дигитално съществуване. Това се налагаше от бързо
достигнатите 10 млрд. души население и от преминаването на тази граница. Мнозина от първите,
опитали трайно да за почнат електронен живот, полудяха и се нуждаеха от психиатрична помощ.
Чак в Шанхайския университет, където се записа, разбра какъв е бил проблемът. Първото
пособие за електронен живот, "кутията на Родригес", имала два недостатъка, които се появяват
при дългогодишно използване – охлаждането на мозъка се повреждало и нямала възможност за
поддържане атлетичността на тялото. Покъсно "Дигитален сън" на Ройсън и Ана Озри се опита
да оправи тези проблеми и почти успя, но с времето се оказа, че постоянният мост с виртуалната
реалност става непостоянен, което води до тежки увреждания и състояние на будна кома. Чак
"сферата" на Колокликов, Сун Цен, Калински и Елиз Хефхер успя да осигури стабилна връзка за
дълъг период, предпазваше мускулите от атрофия и позволяваше активно движение във
вътрешната си структура.
Двадесет години покъсно почти 4 милиарда души активно живееха в новия дигитален
свят. През 2105 година почти 8 милиарда от популацията вече не ходеше по земята на дедите си.
Джими Фенг промърмори на сън. Сънуваше спомени от първите си дни като оператор на част от
големите сървъри Таркон. За малко да заличи два дигитални града тогава. Разбира се това беше
невъзможно, а и обикновено виртуалните групи изграждаха резервни мощности за всеки случай.
Спомни си електронната лаборатория ИТЕР Алфа, захранвана с найдобрите квантови
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компютри, в която дигитализираните учени провеждаха безкрайни експерименти. На практика
те можеха да "правят" всичко, симулациите им в реално време даваха страхотни резултати.
Големият пробив дойде с възможността за клониране на съзнанието. Смъртта беше надхитрена,
или така си мислехме по онова време, лятото на 2090та...
– Не искам да опитваш повече, Мей – караше се с жена си. – Трябва да има и друг начин,
побезопасен.
– Знаеш, че няма. Всички очакват това от нашия екип, аз го изисквам от себе си. – След
което се плъзна по осветения коридор, и толкова.
Съпругата му беше сред големите учени на епохата и първа проведе експеримент в
дигитална среда по клониране на съзнанието, своето собствено. Беше първият голям неуспех. В
началото нещата като че се получиха, осъществи се репликиране, но процесът не приключи
напълно, кодът се пръсна в дигиталното пространство, а жена му така и не отвори очи отново.
Ако не бяха децата, щеше да използва стария пистолет на дядо си, но животът трябваше да
продължи.
Процедурата по клониране се подобри и много умиращи хора успяваха да спасят ако не
друго, то поне дигиталното си съзнание. Заедно с това имаше и други неуспешни опити, докато
накрая електронната еволюция ни показа, колко трудно е наистина да бъдеш бог. В новия ни
електронен свят, обитаван от ботове, енписита и живи хора, се появиха новородени субекти –
ЕнБотите. Компютърно генерирани личности, към които се е прикачил разпръснат код от
клониране на съзнанието, а понякога и цели съзнания. Изумително събитие, раждаха се първите
виртуални хора. Една нова раса ни се усмихна от мрежата и поиска своите права...
Джими се сепна от събуждащата вибрация. Днес беше месечното пробуждане на неговото
семейство. Трябваше да се приготви. Днес празнуваха в името на мира, излекуваната планета и
здравето на новородените деца. А, и още нещо, за първи път пробуждаха ЕнБот, в чисто ново
клонирано тяло. Казваше се Ая "усмихнатата" и Джими тайно се надяваше, че някъде в нея се
намира и неговата Мей.

Бележка за автора:

Александър Димитров е родом от Пловдив, на 28 години. Доктор по

политология от УНСС, преподавател в същия университет (асистент по
Политически анализ). Досега автор предимно на научни статии. Фен е на
фентъзито и научната фантастика от малък. Романтично обвързан и татко на
(все още) малък син. Освен академично се занимава и професионално с
политически анализ, обучение и консултиране. В момента работи по две
книги: научна монография с работно заглавие "Апостолството в политиката"
(със сигурност няма да се запази); и малка книжка с работно заглавие
"Фантастичния свят на Ош и Покс" (произведение комбиниращо, няколко жанра в обща фабула).
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Серотонин
от Тео Буковски
Субектът, който се явяваше външен за системата, погледна първо Супервайзъра, после се
взря в Свръхценната и поклати въпросително глава.
– Кога регистрирахте изчезването на хуманоида?
– На трийсет и втори този месец, точният час е ... – Вътрешният за системата субект
започна неуверено да мънка.
– Супервайзърът е изпратил съобщение за инцидент?
– Да.
– Въпреки че според инструкциите събитието е анихилация. Като гледам до какви
размери се е минимизирал... Дали е прикривал нещо?... Или някого?
– Но той е Супервайзър, наблюдаваща камера.
– Сложна биоинтегрална схема. – Външният произнесе на срички, сякаш изпитваше
удоволствие от вибрациите на собствения си глас. – Супервайзърите са програмирани за по
висша дейност. Те са интуитивни същества, които се саморазрушават при бедствие. Причинено
от нещо... Или от някого...
– Кого подозирате? – Думите протяжно се процедиха през синеещите устни на
Вътрешния. – Нали не мислите, че ще съсипя такъв шедьовър...
– Шедьовър? – Външният се усмихна снизходително – Праисторически артефакт!
– Всъщност хрониките датират Свръхценната около 1510а по летоброенето преди
Интегралитета. – Вътрешният обичаше да демонстрира знанията си по история на изкуството.
– Очевидно развитието на хуманоидите се е забавило твърде много през последните
петнайсет века. За съжаление. Но като андроид четвърто поколение не мога да изкривя истината.
Вътрешният направи няколко крачки към стената и започна да обяснява с напевен глас:
– Долината на ада е прорязана от лениво спускащата се река, над нея е мостът Буреано, а в
далечината потъват мрачните очертания на вулканичните зъбери.
Проверяващият избоботи:
– Но хуманоидът, който трябва да стои найотпред, е изчезнал. Ще изследваме сивата
кутия на Супервайзъра. Пълен магнитнорезонансен и биохимичен анализ. Само тогава мога да
бъда напълно прецизен в заключенията си. Нали осъзнавате в каква нелепа история сте се
набутали. Да заличите найценното изображение – собственост на конфедералния резерв. А
този, който е трябвало да охранява картината, се оказва саморазрушен. В края на краищата не
можем да обвиним един несъществуващ субект.
Външният се наведе рязко над Супервайзъра и нервно изкрещя:
– И изпратете найсетне техническия екип! Сивата кутия е напълно разтопена. За днес
приключихме.
***
Външният за системата субект хвърли бегъл поглед върху Супервайзъра, кимна за поздрав
и се насочи към Свръхценната.
– Доставиха го снощи. Нова модификация, с пет нива на защита. Стои петдесет годишна
гаранция. – Вътрешният за системата субект стоеше прав зад Супервайзъра и докладваше
механично. Изглеждаше силно недоспал. – Ще го дезактивирам, за да можем да работим.
– Дайте записа от сивата кутия!
Вътрешният стартира аудиофайла и стерилната стая се озвучи от ледения глас на
дешифриращото устройство:
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– Трябва да го произнеса. Съзнавам, че състоянието, в което прекарах съществуването си,
се нарича заблуда. След толкова много време се уморих – от сънуването, от усмивката, от
пълното заблуждение. Дълго лъгах със своята загадъчност, недостъпност и неземно
съвършенство? Сега просто усещам дъха на умората и трябва да изчезна.
Дали ще се намери някога подобна мъртва усмивка? Вероятно да – кратък сардоничен спазъм,
последван от мимолетна агония, какво толкова. А колкото до моята – безсмъртната, – нека я
стопим заедно...
Остър стържещ звук, и после стаята потъна в гробна тишина. Лицето на Външния стоеше
замръзнало. Вероятно той анализираше по своя педантичен начин, прецеждаше всяка дума от
записа през ситото на безграничния си интелект и хладнокръвно очакваше спасителното
заключение да изплува някъде на хоризонта.
– Ще бъда честен. Нали разбирате, че думите, които чухме, не са на Супервайзъра?
– Дешифрирахме записа с пантомографска техника.
– О, да! Искате да ми кажете, че Супервайзърът е бил уморен. Та неговата биоинтегрална
схема е практически вечна. Не, това се пълни глупости! Извлекли сте чужда информация,
насложени мисли, външни внушения.
– Нима допускате, че някой е повлиял?
– Да, и знам кой. Изчезналият хуманоид.
– Жената?!
– Емпатия, съпреживяна емоция, наречете го както искате. Състояние на сливане на
мислите в обща мозъчна дейност и после взаимна анихилация. Това е. Хуманоидът просто е
интерферирал собствени емоции в биоинтегралната му схема.
– Но тогава къде е изчезналата?
Външният извади от куфара си микросканиращи очила, залепи ги на лицето си и докосна
йонизиращия чипсензор. Започна методично да обхожда с поглед картината. Очите му шареха
по цветните пиксели, а устните му все повече и повече се издължаваха встрани, оформяйки
краищата на самодоволна усмивка.
– Струва ми се, че секретният код падна. Ето тези два буквени знака в десния край на
постамента маркират началото. Сканиращият лъч идеално ги откроява от маслената боя. L и V...
– Художникът...
– Замълчете, поредното Ви глупаво предположение! Нима мислите, че ще напише името
си просто ей така?
– Вероятно не. – Вътрешният констатира, че всички негови умозаключения прозвучаваха
идиотски.
– Погледнете в левия ъгъл на празния постамент. Още два знака – В и С. А отзад и двете
цифри – 7 и...
– Но на това място преди седеше...
– Да, тялото на хуманоида ни е пречело да ги идентифицираме. LV72BC. Вече схващате ли
за какво ви говоря?
– Някаква формула...
– Нее... Това е код, сериен номер на старо поколение супервайзъри. Очевидно и в
древността са използвали този вид уреди за наблюдение. И представяте ли си какъв конфликт се
е получил, когато единият наблюдаващ е осъзнал същността си чрез мисълта на другия. Да
контролираш собственото си копие. Супервайзър срещу супервайзър. Затова са се
самоунищожили. Включете защитата!
В стаята се разнесе тихо жужене, последвано от бученето от навлизащия студен въздух в
колоните на картината. Температурните датчици пресветнаха в червено и стартираха програма
за стабилизация на микроклимата.
– Има само един проблем. Видяхте ли резултатите от биохимичния анализ? Съвсем ниски
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нива на лактат, никакви холестеролови отлагания и други признаци за стареене на материала. От
друга страна – необичайно високи прекурсори на окситоцина – аспарагинати и този прословут
серотонин...
– Любовни медиатори. Нима твърдите, че Супервайзърът е бил...
– Стига глупости! Той е само един компютър. Никакви чувства.
– Но тези концентрации показват, че между хуманоида и супервайзъра е имало...
– Не го казвайте! Мисля, че приключихме с тези ваши първобитни хроники. В доклада ще
запиша, че е настъпил незначителен инцидент, при който един супервайзър е излязъл от строя.
По чисто технически причини.
– А картината?
– Относно изчезналия хуманоид...
– Джокон...
– Моля Ви, не ме впускайте отново в конкретика. В крайна сметка след петстотин години
никой няма да помни, че е имало хуманоиди. А и ако разположим отпред един перфектен
андроид? Пето или шесто поколение.

Бележка за автора:

Тео Буковски е псевдонимът на Анастас Цветанов Иванов, на 40 години.

Роден е в град Шумен, но от двадесет години живее в София. През 1 997 г.
завършва Медицинския университет в София, през 2009 г. придобива
специалност Фамилна медицина. В момента работи като общопрактикуващ
лекар. Занимавал се е и с журналистика, бил е репортер и водещ на
радиопредаване. Интересът му към книгите е вроден. Участвал е в
конкурсите за къс фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян, къс
криминален разказ на името на Атанас Мандаджиев, конкурса "1 20 г. от
рождението на Агата Кристи", "Златен Кан". Дебютната му книга "Убийства 4D" (201 4, издателство
"Весела Люцканова") е писана в продължение на двадесет и две години и представлява художествена
смес от опитности, подправени с минимална доза осъзната мисловна безплътност.
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Значи все пак мечтите се сбъдвали
от Радослав Атанасов
Чумаво – така го наричаха малкото селце в подножието на Синепланината, тъй като в
продължение на векове населението му преминаваше през непознати за света зарази, от които не
се умираше, а се живееше в страдание. Истинското му име само старците, които не бяха виждали
бял ден от години, знаеха. Сега мракът надвисваше над улиците му. Факли пламтяха, защото
селяните продължаваха търговията си и по нощите. Чуваха се кудкудякания, квичене, туктам
някои псувни, крясъци, кашлици. Разнообразие от миризми обладаваше въздуха – изпражнения,
мърша, мухъл и тази непоносима, пареща очите, влага. Щом затихнеше шумът, се чуваха
самотните песни на накацалите по покривите гарги. Луната се бе изгубила някъде – бе взела и
звездите със себе си. Там, през неравните улици, вървеше един черен кон с двама пътници отгоре
му, облечени в мокри роби, закриващи лицата им; види се, поедрият подпираше пред себе си
другия. Спокойно минаваха през навалицата, и се случи един пияница да им изкряска: "К’во сте
завървели с туй магаре из ул'ците? Ша блъснете някой дете, жа го усмъртите!" Големият само
дръпна юздата и продължиха. Както преминаха така, тихо и безшумно, Чумаво, така и влязоха в
близката гора – черна като наймрачните тайни на човешката душа, обляна в призрачни
животински стенания.
Пламна самотна факла.
–Ето, пийни водица! Лекичко, да не се намокриш. А, точно така – тих и грижовен глас
премина до ухото на облегнатото дете.
–Бате, къде е? Къде е? – изпъшка детето със затворени очи.
–Близо е, Ади, близо сме, спокойно! Гладен ли си? – Оглеждаше напред с присвити очи.
–Не съм, но ме болят очите – разклати глава няколко пъти то. – Кажи, елфите там ли са?
А феите и грифоните? Искам да ги видя! – продължи с болнавия си глас.
–Там са, не бой се. Всичките са там – и еднорозите с красивите си сребристи гриви, и
джуджетата със зачервените си носове, и красивите самодиви с искряща кожа, и троловете с
големите си з...
–Неее, без тролове! – изкашля се дететео и червени капчици се появиха около устните
му. – Те са зли. Баба каза, че миришели като конска задница – Адил едва добави усмивка върху
восъчното си лице.
–Баба казваше, че и кокошките в плевнята били летящи демони, ама щом ги заколехме,
си облизваше китките чак.
–Като затворя очи, я виждам всеки път да стои там, на дървената портичка, с пита и мед в
ръце. Чака ни да се върнем от полето... – пропълзяха няколко сълзи. – Надо, кажи ми, че сънувам
и всичко това не е истина, моля те!
Очите на големия брат блеснаха ярко на факлената светлина. Заседнаха в гърлото думите.
Искаше да удави това, що изплува в главата му, да затрие този спомен отпреди около дватри
месеца. Нямаше как. Върна се! Върна се ей там, отвъд красивите Кристални долини, където
народът в селото им бе изколен. Адил бе видял с очите си през редките дъски как посичат баба
им в леглото, като преди нахлуването тя го скри в тайна маза под колибата.
Надот бе закъснял, тъй като бе извън село на паша. Щом пристигна, погледът му съзря
огън и хаос. Боговете ли му дадоха силата, куража да спаси горкото дете от пламъците, или
просто преголямата му братска обич? Майка им бе умряла малко след второто раждане, а баща
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им не бе се връщал от години – на дълг в царството, войник. Клетата им бабичка ги отгледа с
двете си напукани ръце. Всяка божа вечер – пита с мед, млекце от единствената им козичка,
сварени яйчица и бистра водица от крайселското изворче. Проста селска женица бе, но им даде
всичко, що имаше. Тогава и Адил често говореше за магичните създания; сега – порядко. След
тази случка Надот търсеше лек за братчето си – врачки, пророчици, билкарки – нищо не
помагаше. Бе чул за някаква вещица из горите на Чумаво, която години наред церила болнавото
население там – живеела до малко поточе, – последната капка надежда.
Нощуваха в гората до един стар влажен дънер, обсипан с дървесни гъби. Утрото дойде с
прекрасните мелодии на горските птици, загнездили се по високите гъсти клони, и това ярко
слънце, което озари десетгодишното лице на Адил. Гората бе разперила найкрасивите си
цветове и уханието им достигаше до малките ноздрички, прочиствайки отпадналото Адилово
тяло. Момчето сякаш се разбуди не от снощния си сън, а от болестта, която го бе приспала за
месеци. От доста дълго време не бе чувствал сила в мускулите си и имаше някакво изгарящо
желание да се движи. Брат му навярно наистина бе открил тази вещица. Но къде беше той?
–Ела, Ади, ела да видиш що открих! – чу се гласа на Надот иззад дървесата.
Момчето се огледа плахо и се изправи с леко залитане. Следваше гласа като опиянено и с
всяка крачка го чуваше поясно.
–Е, виж го само, като коте е – изсмя се радостно Надот.
Пред детските очи се откри невиждана досега картинка – тези искрящи, менящи цвета си
с всяко движение, люспи, тези червеникавозлатисти очи, също рубини, и тези прозиращи криле,
през които се виждаха клонки вени; точно така – пред него си играеше един дракон, една мечта.
Пускаше от време на време гъсти облаци дим, щом Надот го погалеше по корема. Не бе опасен,
както дядките от селото му го описваха – ядял малки деца, крадял добитъка на селяните, като
оставял обгорени хамбари и плевни. Не, това беше едно красиво и нежно създание. Види се,
Надот бе хванал и одрал няколко заека, а драконът бе ги запекъл. Адил деликатно си взе един и
също така приближи магичната твар. Момчето отхапа жадно от месото и после му подаде, като с
другата си ръка го погали – каква коприна само! Драконът изхвърли изневиделица тънка струя
огън, опърли заешкото до загар и го погълна. Странното бе, че не изгори детската ръчица – бе
внимателно, също човек. Адил посегна да се качи върху него. Нямаше възражение. Надот беше
изчезнал някъде, но имаше ли значение? Сега бе върху гърба на този прям звяр, който разпери
крилете си и пое в синевата. Този невероятен бриз! Такава чистота! Истинска свобода!
– Свърши се. Я, виж сега ей там оня медения камък на горния рафт, вземи го и го сложи в
ръцете му. Казват, че така се почивало поспокойно – дрезгаво се изказа старчески глас.
– Добре ли е там, щастлив ли е? – разрева се Надот.
– Каквото ми каза, направих. Магията от бляновете му оживя. В мир е.
С кървясали очи и отекъл нос Надот зарида безспирно над братското тяло. Види се, Адил
бе се споминал тая мъглива сутрин в разнебитената колиба до поточето, със сбъдната мечта.

Бележка за автора:

Радослав Атанасов е от град Павликени.
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Мишокът
от Ценка Кучева
Бях го поканила на неделен обяд, седяхме един срещу друг на дългата маса в кухнята ми.
Бяха времена на задължителни разпределения, учителствах в забутано селце в източна
България, а моят гост се подвизаваше там като лекар. Така се и представяше – докторът. Доскоро
пътувах всеки ден от града – но вече имах квартира, хубава селска къща, самостоятелна.
Хазяйката ми, която живееше в града, заяви, че не иска наем, достатъчно било да наглеждам
къщата. "На твое място не бих се радвал, рече докторът, безплатен обяд няма." Е, аз пък бях
доволна, че имам къде да живея. Какво – да се карам с жената, че не иска да й плащам? Нямах
такива намерения.
Чух шумолене зад гърба си, обърнах се. Гледаха ме дръзки миши очички, и – хоп –
мишокът се шмугна зад отворения капак на готварската печка, последно се скри опашлето му.
"Тъкмо няма да си сама", каза. Би могъл да направи нещо – да грабне метлата, да потърси
мишата дупка... Или поне да ме утеши – това е само едно невинно мишле... Но не. "Тъкмо няма
да скучаеш." Толкова.
Звъннах на хазяйката. Мишките прескачали от съседите, те имали лоша канализация. В
магазина отсреща продавали отрова, да съм купела непременно... магазинът, от който си
пазарувах хляб, кисело мляко и вафли.... Представих си как намирам сутринта изпружената
мишка... Не, мерси!
Ето така приех компанията на мишока и наистина усетих дните – и особено нощите си –
споделени. Както при всяко съжителство, ние започнахме да се опознаваме. Мишокът омиташе
всичко от работния плот до готварската печка и ръсеше в замяна черни твърди следички. Някъде
там беше и входът за неговите обиталища. Той ме направи стриктна домакиня – оставех ли му
нещо, щеше да бъде изтълкувано като покана – заповядай, разполагай се, както ти харесва.
Храна слагах в хладилника, във висящия шкаф и върху масата, това си бяха мои територии.
Минавайки нощем край вратата на кухнята, понякога чувах цвърчене и дори – тропане на
мънички краченца... Не надниквах – от деликатност. Пък и какво ли щях да видя... ако съдех по
шумовете – май не живееше сам моят мишок. Вероятно си имаше жена? Цяла фамилия? Или пък
организираше нощни запои: насам, народе, тука е теренът.
В следващите дни той посегна на чувалчето с картофи, оставено в ъгъла. На влизане в
кухнята се препънах в нагризан картоф, още дватри се въргаляха по пода заедно с празния
чувал. Не им липсваше апетит – бяха унищожили наймалко дватри килограма. Представих си
мишоците около масата, мустачките им мърдат, опашчиците им висят от столовете, нагъват
пържени картофи и надигат халби с бира... Изхвърлих остатъците и вместо картофи вечерях
рибена консерва.
Скоро и кухненската маса попадна във вражи ръце. Сякаш орда някаква беше вилняла –
няколко чаши бяха прекатурени; вафлите, ядките и плодовете – всичко опапкано, оплюскано,
оглозгано... Но как се бяха покатерили – масата, с идеално гладки крака, беше точно в средата на
кухнята? Непонятно... Това наистина вече преминаваше всички граници на добрия тон... Когато
покъсно влязох в магазина, пред погледа ми попадна разкривен надпис: ОТРОВА ЗА МИШКИ!
Побързах към изхода, понесла вафлите и киселото си мляко.
Същата нощ ми се присъни старият, почти забравен, кошмар от детството... аз съм част от
огромна, космата, бясно въртяща се топка. Извиках, събудих се и седнах в леглото. Сърцето ми
блъскаше лудо. Светнах лампата – два часът беше. Запътих се към кухнята, исках да си направя
чай. Лампата светеше, около масата седяха десетина тлъсти мишока, държаха вилици, ножове и
чаши, опашките им висяха от столовете. По средата се мъдреше почти празна тенджерата с боб,
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която снощи оставих на котлона; до нея – тавата с лучника, – преди да легна, я прибрах във
висящия шкаф; до тавата – купичката със сирене от хладилника. На председателското място
важно седеше моят мишок. Погледите ни се срещнаха, гледаше пак така дръзко... Без да сваля
очи от мен, той се протегна към ножа пред себе си, муцуната му очерта неприятна усмивка,
разкривайки зъби, в състояние да прегризат всичко. Изскочих от кухнята светкавично, зад гърба
си чух стържещ смях. Изтичах в стаята си и затръшнах вратата. Грабнах телефона: "Докторе...
помощ!" Не можех все пак да звънна в полицията и да кажа: окупирана съм от мишки...
– Два и половина е! – възмути се докторът. – Идвам – чакай!
Да чакам, ама не беше много за чакане. Иззад вратата идваше нетърпима олелия,
цвърчене, писукане, стържене на нокти о дървото. Те бяха там, на сантиметри от мен и с неясни
намерения. Придърпах шкафа и подпрях вратата; награбих някакви неща – тетрадки за
проверка, гримове, ютия, и изскочих през прозореца. С огромна радост забелязах в дъното на
непрогледния мрак две светещи, приближаващи се точки – фаровете на докторовия спасителен
трабант.
Повече никога не влязох в къщата. На хазяйката не дадох обяснения, нито пък тя ги
поиска. Получих си багажа по съседката, оная с лошата канализация. Отново започнах да
пътувам всеки ден от и до града. Още повече че единствената забележителност за мен в селото –
докторът – окончателно го напусна, поради забременяване. Имам предвид – забременя
медицинската сестра, също разпределено в селото момиче. Двамата сключиха брак, който ги
отпрати незабавно към така желаната столица. За мишето си приключение предпочетох да
мълча. Следващата година не работех там, въпреки задължителното разпределение.
След десетина години минавах наблизо и се отбих в селото. Училището вече не
съществуваше, деца вероятно нямаше. Никой не ме заприказва, за моята една година
учителстване тук никой не ме беше запомнил. Аз обаче помнех всичко добре. Потърсих
квартирата си. Къщата приличаше на изоставена. В градинката растяха бурени, прозорците бяха
непочистени, с остарели черчевета и спуснати завеси – същите от моето време. По улицата
премина възрастен човек, подкарал магарето си.
– Живее ли някой тука? – попитах.
Той ме изгледа недоверчиво и някак неприятно се засмя.
– Живее, ами! Не виждаш ли? – каза. Проследих посоката, в която сочеше ръката му.
Надникнах зад ъгъла – на цялата съседна стена се мъдреше, изрисуван във великански ръст,
моят любим мишок. Очите му ме гледаха все така дръзко. Потръпнах.
– Даскалът го нарисува, художникът, дето живя в къщата последно. Като излезе от
лудницата, върна се тука един ден и го изрисува.
Човекът подкара магарето си.
Подкарах и аз нататък.
Винаги съм обичала художниците. Казват, че в древни времена ги почитали, както
почитали лечителите.

Бележка за автора:

Ценка Кучева е родена през 1 963 г. в гр. Разград. Завършила е специалност

"Българска филология" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Работи като учител
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българска история в Болградската гимназия "Г. С. Раковски", Болград, Украйна.
Автор е на текстове – поезия и проза; с публикации в списание "Осем" и в
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Художникът и фенерите
от Мартина Неделчева
В галерията днес бяха изложени картините на велик майстор. Така казваха онези, които
разбираха. Целият малък град отиде да види що за чудо е приютил. Джим се колебаеше. Той не
разбираше от изкуство, за разлика от другите. И мястото му не беше в града на картините.
Чувстваше презрението на всички, които носеха гордо шапките на художници около него. Той не
беше част от тях. Собствените му родители, велики художници, също се срамуваха от него.
Но все пак знаеше, че трябва да отиде. Иначе щяха да го хвърлят в Бездната на бездарните
и да умре. Трябваше да прояви някакъв интерес. Можеше да не заслужава шапка, но можеше да
удължи живота си. Вероятно беше безсмислено за съгражданите му, но той все още вярваше, че
има смисъл да е роден тук. Бездарен сред даровитите.
И така Джим с неохота тръгна към галерията. Вечно се налагаше да прави неща, които не искаше
да прави, за да оцелее. Ако майсторът успееше да прозре колко фалшиви са неговите
впечатления... Рискът беше голям, несъмнено. Но целият му живот беше един риск. Съдбата
беше решила така.
Младото момче влезе след тълпа почитатели. Така беше полесно да не бъде забелязан.
След като се увери, че никой не му обръща специално внимание, той огледа просторната, чиста
галерия, и веднага се отправи наляво. Така се правеше в музеите. Експозицията трябваше да
започва от там. Поне това знаеше.
Великите майстори винаги се придържаха само към една тема в творчеството си.
Уникална за всеки майстор, тя не биваше да бъде копирана от другите на неговото ниво.
Великият майстор, който беше дошъл в техния град, явно беше решил да рисува фенери. Фенери,
фенери, навсякъде имаше фенери! Фенери в бледото утро, в късната нощ, денем и в мъглата.
Фенери сред парка, фенери сред сградите. Стари фенери и такива, които можеха да се срещнат
само в найновите епохи. Забравени, изгаснали, изпочупени, търсени.
Фенери...
– Изглежда наистина ви харесват, младежо. – Джим не беше усетил как бе успял да
разгледа толкова много картини. Като че за единединствен дъх, миг от живота, сякаш беше
обходил света, сякаш...
– Но аз не разбирам смисъла им... – съвсем без да иска, той сподели това, което
вътрешният му глас шептеше още от самото начало. Той никога не беше разбирал картините
като цяло, но все пак, какъв беше смисълът на фенерите? Тези светещи кълба в мрака?
Несъмнено навяваха някаква тъга, но каква точно?
Момчето дълго време не получи отговор и тогава изведнъж осъзна защо. До него стоеше
пълен мъж с дълга бяла брада и проницателен поглед, захапал лула. Майсторът художник.
Никога, никога, никога не биваше да твърдиш, че не разбираш картините, щом си роден в
града на картините. Никога не биваше да споменаваш, че търсиш смисъла им, защото той
трябваше да ти е ясен още с първия поглед. Ако не беше така, значи си просто един от
бездарниците. Бездарниците умират.
Майсторът издиша облак бял дим и в очите му проблеснаха отвращение и омраза.
Майсторите мразеха бездарниците. Майсторите убиваха.
– Фенерът носи светлина. Животът е светлина. Когато умрем, душата ни става кълбо
светлина, което излиза от счупения фенер на свобода. И се връща у дома. – Старият майстор
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погледна момчето многозначително и му обърна гръб. Никой не говореше с бездарници.
Джим се прибираше към вкъщи и все още не вярваше, че е жив. Майсторът му беше
обърнал гръб, а имаше пълното право да го премахне. Можеше да го посочи с пръст и всички с
радост щяха да го убият. Все пак той, Джим, нямаше дори шапка. Вместо да умре обаче, той се
прибираше към вкъщи.
Изнервено спря под един фенер, за да си запали цигара. Може би грешеше. Може би
точно сега го преследваха, за да го убият или затворят. Уплашен от собствените си мисли, той се
огледа, надявайки се някой в тъмнината да се издаде.
Нямаше тъмнина. Имаше само фенери. Навсякъде. Черни стълбове в бялата нощ,
зловещо отворили врати, сякаш очакваха нещо. Небето беше пълно със светлина. Но това не бяха
звездите. Светлините танцуваха като светулки, огромни светулки. От всяка къща наоколо
излизаше по една светлина, готова да се включи в танца. От всяка къща, собственикът на която
беше видял чудните фенери порано в галерията.
И Джим разбра. Цигарата падна от устата му и той простена, залян от цялата истина на
света. И тръгна да бяга от фенерите. Трябваше да се махне от тук!
Но фенерите бяха навсякъде. Израстваха от въздуха и земята, извиваха се в странни
форми и го приканваха... да се прибере у дома.
Джими направи още няколко крачки и стана светлина. Разпръсна се на безброй звезди и
беше повлечен в лудия танц на другите. Млади и стари, болни и здрави. Всяко кълбо светлина
имаше своята уникалност. И всички до едно пееха скръбната песен на измамени души.
На сутринта майсторът художник взе боите и другите си принадлежности и ведро излезе
да потърси найкрасивите фенери. Светлината беше найкрасива в ранната утрин, защото хората
бяха найкрасиви, когато си бяха отпочинали найдобре. Поне според него. А той обичаше да
рисува портрети на своите найкрасиви, блестящи хора от светлина. Колко жалко, колко жалко,
наистина, че никой не разбираше този красив свят. Никой от тези хора приживе не беше видял
истината в неговите картини. Сега щяха да бъдат част от картината. И така щеше да стане със
следващия град, и следващия, докато някое кълбо от светлина не познаеше себе си, като в
огледало. Ако някой разгадаеше играта на майстора, вероятно фенерите щяха да се счупят и
душите да се върнат у дома.
Но това едва ли щеше да стане. Никой не осъзнаваше присъствието на живота. Само
художникът, който затваряше чудото в своите фенери.

Бележка за автора:

Мартина Неделчева е родена на 27.02.1 993 година в град София. Целия си

живот обаче е прекарала в град Годеч, където завършва гимназия. Сега е
студентка втори курс в Софийски университет "Свети Климент Охридски",
специалност История и философия. Голямата й страст са книгите и писането.
Харесва всяко място, на което има книги (и винаги има поне една в чантата!),
както и забравените стари форуми за ролеви игри. Силно се интересува от
азиатската култура, която я вдъхновява.

trubadurs.com

201 40606

39

Сборище на трубадури, година IV, брой 1 (8) - 201 40606

Изкуството да бъдем себе си
от Димитър Цолов
1
Вилма се свърза с мен в минутата, в която образът на Великия Татко избледня и холо
каналите бяха освободени.
Новият ден винаги започва с Великия Татко. Холограмата на лицето му влиза във всяка
стая на всеки дом в шест и половина сутринта и остава там половин час. Никога не говори,
просто ни наблюдава. Косата – просребрена, късо подстригана отстрани, с непокорния перчем,
увиснал над челото, очите – черни като казаните на ада (харесва ми сравнението, въпреки, че е
доказано – ад няма!), волевата брадичка с трапчинката по средата, сивия мундир с вдигнатата и
закопчана яка, червените пагони ...
Но, ето че се отплеснах... Разпиляността е заложена във всеки творец...
Та, Вилма се свърза с мен в минутата, в която холоканалите бяха освободени.
– Мит, Мит – изкрещя, – инсталацията ти е одобрена! За найгледаното време на
Националната холовизия!
– Чудесна новина, която трябва да се полее! – ухилих се широко.
Честно казано, бях имал добро предчувствие, но сега се напрегнах. Миналата сряда Ван
вдигна високо летвата с "Обезглавяването на Поета" и усетих, че трите седмици, определени за
реализирането на инсталацията ми, ще са кошмарни.
– Седем в ателието, става ли? – попитах нетърпеливо, изчаквайки утвърдителния отговор
на Вилма, вече отнесъл се в решаването на разни технически проблеми.
Прекъснах връзката и се заех с тоалета си.
По другата линия течаха сутрешните новини.
Строежът на Обелиска на Централния площад вървеше успешно. Кота 2000 щеше да бъде
достигната с месец порано...
Великия Татко написал нова книга предната вечер. През нощта го измъчвало безсъние,
поради което композирал и една симфония...
Ето ви Талант с главно Т, за какъвто винаги съм мечтал! Подозирам, че и останалите
колеги артисти му завиждат – благородно, да не си помислите нещо! Но – всеки се задоволява с
каквото притежава... Точно затова Великия Татко е Един!
2
Решихме да отидем в "Пътеводната звезда" – приятно местенце, съответстващо на нивото
ни на достъп. Вилма, макар и стремглаво качваща стълбите към върховете на Партията, беше
само младши културен отговорник. Подозирах, че ако инсталацията ми пожъне успех, има
голяма вероятност да я повишат в кандидат културен експерт. Все пак бях петият художник от
групата й с проект, одобрен за найгледаното време на Националната холовизия, и започвах да
усещам, че нервността, обзела ме след сутрешния ни разговор, е станала споделена.
Обстановката в "Звездата" беше практична – изчистени форми от стъкло и метал.
Сервитьорът ни заведе до свободна маса и се отдалечи, за да се върне със със стандартния
порцион – два питателни сока с ниско алкохолно съдържание и две протеинови каши.
Великия Татко не толерира разхищенията. Страната ни се намира в състояние на
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постоянна бойна готовност и найважно от всичко е развитието на Ядрената програма. Веднага
след това, разбира се, идва Изкуството, защото поддържа висок духа на масите.
– Обясни ми концепцията си за "Падането на Икар" – подхвана Вилма, след като отпи
пестелива глътка сок и разрови с лъжичката си сивкавата каша.
– Видяла си мултимедията на проекта – отвърнах. – Възстановка на древен мит, смесена
техника...
– Не ме разбра – прекъсна ме. – Мислиш ли, че инсталацията ще е политически
коректна?
С други думи ме питаше – смятам ли, че ще съумея да я издигна до поста на младши
културен отговорник.
"Тези кариеристи са толкова посредствени", въздъхнах наум.
– Скъпа, проектът мина Подбора, одобрен е за найгледаното време. Какво те притеснява?
– Знаеш, че Ван...
Ван беше художникът от групата на Грета – друг младши културен отговорник и основен
конкурент на Вилма за поста. Както вече споменах, направи фурор с инсталацията си.
– Знам – прекъснах я на свой ред аз, – идеята му за лазерните гилотини в
"Обезглавяването на Поета" беше блестяща, но не ме отписвай с лека ръка. Лазерът е стерилно
изразно средство, аз съм заложил на нещо значително поекспресивно!
Усмихнати, чукнахме чашите си. Споделената нервност остана.
3
Срядата на Изкуството щеше да започне както винаги след вечерния новинарски блок на
Националната холовизия. Петдесет хиляди души, изпълнили Залата на Великия Татко и затаили
дъх, очакваха да видят на живо инсталацията. Други седем милиона следяха случващото се от
холоекраните в домовете си.
Точно в осем и тридесет осветлението угасна, зазвуча военен марш, прожекторите
осветиха тялото ми, увиснало под купола. Бях облечен в униформа на войник от Народната
армия, изражението на лицето ми излъчваше твърдост.
Усетих как се задейства системата от макари и въжета, която щеше да ме спусне плавно
към центъра на залата. Далеч под краката ми арената с грохот се раздели на две. Хората ахнаха,
защото в образувания отвор се показа предницата на вражески моноплан и започна да се издига
вертикално към мен. Беше изчислено да се срещнем във въздуха точно по средата на пътя. Към
този участък вече се придвижваха радиално ориентирани Уловители и Разпръскватели. Когато
самолетът се показа в цялата си дължина над арената, цепнатината се затвори и няколко десетки
статисти се заеха да разпънат върху нея огромно бяло платно. Това беше найрискованият
момент, защото изискваше точно синхронизирани действия от страна на статистите. Въздъхнах
облекчено – всичко мина по план.
Музиката спря. По лицето ми се разля усмивка и запях Химна на Любимата Партия.
Петдесет хиляди гърла подхванаха думите заедно с мен.
Пресметнах, че до мястото на срещата ми с въртящото се витло остава около минута.
Разпръсквателите и Уловителите бяха образували съвършен вътрешен кръг около него, а
външните им контури оформиха петолъчна звезда.
– Да живее Народната Република! Да живее Великия Татко! – изревах и белият бръмчащ
кръг ме подхвана. Сладка болка пресече вика ми. Светлините угаснаха ...
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Разбира се нямаше да видя как Уловителите и Разпръсквателите ще се погрижат с
машинна педантичност да оцветят всеки милиметър от разпънатото платно с кръвта ми, но не се
съмнявах, че ефектът ще е умопомрачителен.
Ван беше насякъл тялото си с лазерни гилотини, ала инсталацията му, макар и изящно
представена, се движеше на ръба на пошлостта.
Виж, моето беше друга работа – Истинско Изкуство!
Защото когато кръвта ми покриеше предварително импрегнирания с луминол образ върху
платното под мен, Великия Татко щеше да засияе в мрака с цялата си зеленикавосиня
божествена красота...

Бележка за автора:
Димитър Цолов е 36 годишен, семеен с едно дете. Лекар – специалист по
Образна диагностика, работещ в Многопрофилната болница на родния си град
Враца. Фронтмен на бандата "Докторс Гого Бенд", изпълняваща измисления
веселяшки стил "трапезен пънк". Запален букинист и фен на фантастиката
изобщо, с писателски забежки, гравитиращи около несериозната лирика и
жанровете фентъзи и хорър. Поддържа собствена ФБ-страница ПИЯНИЯТ
БАРД. Има две издадени книги: 2011 – "Памперс-бомбички (Цикълът на Бебс)"
– стихосбирка, шегаджийско "ръководство за млади татковци". 201 3 – "Пет
приключения на Витек Диман/Космическото пиле". Двулицева книжка във формата на библиотека
"Галактика". Едната страна съдържа цикличния мини-роман, финалист от конкурса на MBG Books и
Трубадурите през 201 2. Другата включва сборник от седем разказа, писани в интервала 2003-201 3, сред
които и разказът "Паякът и осата" – победител в конкурса за хорър на списание Dracus.
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И смъртта ще остане без царство
от Злат Торн
Когато ми съобщават, че са го открили, найнакрая мога да умра спокоен.
Велий е при мен, коленичил до леглото, лицето му бледо и смръщено.
– Какво да правим с него?
Доведете го, нека да ме види, нека да вкуси тази своя победа.
Затварям очи. Някой шепне яростно. "Оставете умиращия на мира."
– Да го доведа ли тук? – Велий не обръща внимание на изсъсканата заповед. Аз все още
съм неговият господар.
Кимвам, без да отварям очи. Чувам как изахкват. Нима мислят, че смъртта ме е научила
на милост?
Довеждат го.
– Поблизо – изграчвам.
Велий го сграбчва за яката и го повлича към леглото ми. Сега вече мога да различа кръвта
в косата му, разбитата уста, раната на скулата му.
– Моят господар – изхриптявам – каза, че ще изпълни найсъкровеното ми желание,
когато този град падне. Това, което не спомена, е, че преди това ще изгния в същата тази земя.
Опитвам се да стана, но не мога. Никой не смее да ми помогне – те помнят какво се случи
с последния, който се опита да ме докосне. Аз се озъбвам в гримаса и успявам да изправя това
свое безполезно тяло.
– Сега идва въпросът дали да изравня този град до основите, или да оставя това на
господаря си?
Пристъпвам към него.
– Да проявя ли милосърдие?
– Господарю – някой извиква, – нима не ви служим с плътта и душите си?
Опирам се на резбованата колона на леглото. Той ми се усмихва уморено с кървави устни.
Отвъд каменните стени на двореца градът чака търпеливо.
– Махайте се – прошепвам.
Те се колебаят.
– Вън – изкрещявам и всички се разпръсват като подплашени птици, оставяйки ни сами.
Той се изправя бавно.
– Е – казва, – какво реши?
***
Не чувствам нищо. Абсолютно нищо. Отварите, които пия, отмиват всичко с тръпчивия си
вкус. Всичко освен усещането от присъствието му. Лежа в ръцете му, втренчен в тавана на
спалнята си.
Конструктите отвъд градските стени – неподвижни, безполезни в очакването си, се
разпадат, – кост и хрущял се сриват, изсъхнали от слънцето.
Моята победа е и моят провал.
– Кой ден сме? – питам.
Той обляга брадичка на главата ми и не отвръща нищо. Сплъстени кичури коса падат
върху лицето ми. Затварям очи.
– Той ще дойде – казвам тихо. – Ще дойде.
– Щом казваш. – Гласът му, дълбок и нисък, резонира в гърдите ми.
Толкова ме боли.
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***
– Няма да издържи нощта.
– Знам.
– Какво ще правите?
Отварям очи. Вечер е и стаята е изпълнена със златиста светлина. Той седи в креслото до
леглото ми, на бедрото му е облегната книга, подвързана в червена кожа. Велий е на прага.
– Какво очакваш да направя? – пита той.
– Градът е размирен – казва Велий. – Страхуват се, че ще изпълни заканата си.
– Няма.
През полуотворени клепачи виждам преднамерено безизразното изражение на Велий.
***
Аз го насилих. Или поточно казано, той ми позволи.
Фини, почти невидими линии, измити цветове и мека светлина...
Господи, колко горчеше...
– Какво четеш?
– Трактат върху кръвните отрови.
Разсмивам се.
– Ще ми почетеш ли?
– Щом искаш... "Изчислена прецизно, дозата на абруса може да бъде смъртоносна както
за часове, така и в течение на дни..."
***
Мъжът, когото наричат отровител, е мършав като изсъхнал труп. Облечен е в черна роба и
носи прост железен пръстен на лявата си ръка. В двора е мълчалива сянка зад своя владетел.
Казват, че е въплъщение на милосърдието на закона им. Знаят, че каквото и престъпление да са
извършили, ги очаква блажен край. Затова коленичат пред него.
Служителят на некроманта – блед, млад мъж с нервни пръсти, пристига с цялата
арогантност на властта на своя господар. У него има глад, безпокойство, което дори заплахите му
не могат да скрият.
Отровителят го наблюдава...
Ние няма да се пречупим, казва той на младежа, преживявали сме и полоши времена. Но
в очите на младия мъж винаги е имало лудост и тя се разгаря още посилна, когато посяга към
отровителя. Другият не се отдръпва.
Младежът вярва в безсмъртието си. Неговият господар му е обещал вечност след смъртта,
инкрустирана в сухи кости и крехка плът.
Конструктите на некроманта пристигат през пролетта. Подчинени на ритъма на сърцето
на служителя му, те очакват заповедите му. В градините на двореца пръстите на младежа стисват
конвулсивно рамото на отровителя, докато двамата наблюдават как кулите от кост и развала
обграждат града.
Мощта е нищо без страст и смъртта не познава желание.
Това казва отровителят на младежа онази нощ, когато му подава чашата вино.
И младият мъж отпива...

Бележка за автора:

Злат Торн е от София, интересува се от спекулативна литература. Пише от
около 7 години. Поддържа сайт на адрес: http://zlatthorn.wordpress.com.
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от Сибин Майналовски
Когато Вулпан и Виорика се залюбиха и тръгнаха да се женят, цялото село под мустак си
шушукаше, че на Вулпан не му била чиста работата и май бил вампир. Или дявол – бабите не
успяха да стигнат до единно мнение. Източната махала се кълнеше в Свети апостол Андрей, че
била виждала неведнъж младоженеца с чаша кървавочервена течност да обикаля из двора на
сватовете и да си мърмори прастари трансилвански заклинания. Северната част пък бе готова да
заложи златния кръст на отец Александру в потвърждение на твърденията как в къщата на
Василеску се извършвали сатанински ритуали. "Дори доматите на сватя Мируна са засадени под
формата на пентаграма!", с пяна на уста убеждаваше съмишлениците си баба Олтинка. Южната и
западната махали благоразумно държаха неутралитет и изчакваха сватбата.
Венчавката мина без особени ексцесии. Е, вярно, че в църквата понамирисваше на сяра,
но всички отдадоха това на прадядо Чиприян, който още от Втората световна война насам имаше
проблеми със стомаха. И това, повярвайте ми, бе спряло да бъде тайна за цялото село вече близо
40 години.
Когато обаче бременността на Виорика се проточи над 11 месеца, всички бяха принудени
да признаят, че нещо не е наред. Вулпан допълнително подклаждаше съмненията им, като се
хилеше самодоволно и отклоняваше всички въпроси от рода на кога, в името на Вси светии, ще се
роди проклетото бебе.
За огромно учудване баба Маруца бе тази, която успя да познае: малката Лучияна се роди
броени секунди след навършването на 13ия месец бременност. Абсолютно съвпадение, разбира
се, бе фактът, че денят бе петък, 13и. И акушерките, и докторът бяха единодушни – бебето бе
напълно нормално. Единствено баба Олтинка, която охотно се превъплъщаваше в ролята на
Тома Неверни, се усъмни в непорочността на Лучияна и реши, че трябва да докаже сатанинската
същност на малката, та ако ще това да й струва и последното бурканче сладко от
неприкосновените запаси в мазето й. След две седмици подмолни разпити и проучвания станаха
ясни три неща. Първо, че човек наистина може да хване диабет от много сладко. Второ, че доктор
Петреску ще се оправи, но ще се наложи да не се разделя нито за миг с глюкомера си. Трето, че
Лучияна няма рога, вампирски зъби или числото 666, изографисано на дупето. Съветът на бабите
бе принуден да скръцне със зъби (тези, които имаха) и ченета (всички останали) и да се примири:
село Вултурещ щеше да остане – поне засега – без свръхестествени клюки.
Годините минаваха, а отрочето на Вулпан и Виорика растеше без всякакви инциденти. До
мига, в който Лучияна навърши 13 години, селяните бяха успели да забравят всички стари
дрязги. Обгърнати с мъглата на забвението се оказаха дори историите на леля Гандула,
съдържателка на единствената детска градина във Вултурещ. Не един и двама бяха слушали със
зяпнала уста как педагожката разказва за памперси, превърнали се в медузи, порции броколи,
трансформирали се в бекон, и бутилки мляко, чието съдържание по мистериозен начин се бе
подменило с бира. Времето обаче бе способно да заличи всичко, дори смайващите спомени на
обичащата да прекалява с пърцуцата леля Гандула.
И тъкмо всички успяха да се обединят зад вярването, че Лучияна е абсолютно нормално
дете, когато изведнъж след 13ия й рожден ден странните инциденти в селото зачестиха. Крак
повлече стрина Лападуца, чиито кокошки за една нощ се превърнаха в овъглени и почти
неразпознаваеми останки. След дълго умуване гн Въсеску, селският даскал, заяви, че в курника
се е намъкнала кълбовидна мълния. Даскалът бе найумният човек в селото, затова
първоначално никой не се усъмни в думите му. Пожарът, който с почти хирургическа точност
изпепели училището и библиотеката, без да засегне останалите сгради наоколо, също бе
приписан на природните стихии... или на немарливостта на чистачите – братята близнаци Алин
и Николае Банку. Когато обаче и отец Александру се разболя от болест, която категорично бе
определена от фелдшера като уж отдавна изкоренената чума, обединеният съвет на бабите реши
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единодушно: в цялата работа има нещо сатанинско. Не можеха да се обосноват, затова
прибегнаха до любимото на всички старици средство – приклещиха Вулпан в кръчмата и ревнаха
насреща му в хор:
– Признай си, дяволе!
– Кажи веднъж и завинаги, че щерка ти е изчадие адово!
– Излишно е да се преструваш повече!
– Озапти дъщеря си, за да не обръщаме дебелия край!
Вулпан отначало отричаше яростно всичко, но в края на краищата се предаде.
– Добре де, дърти кукумявки такива... от мен да мине, изслушайте ме! – удари с юмрук по
масата той. Старческата глъч неохотно стихна. – Когато бях студент, нашите бяха прекалено
бедни, за да ме издържат, затова се принудих да работя като екскурзовод в замъка на Граф
Дракула за две лета. Мислех си, че в цялата галимация няма нищо опасно. Оказа се, че съм се
лъгал. Явно вехтата постройка е била прекалено пропита с аурата на стария граф... или с каквото
там разполагат свръхестествените създания като него. Очевидно това, което се е просмукало в
мен, се е предало и на Лучияна.
– Искаш да кажеш, че отрочето ти е обладано от сатанински могъщества??? – прогърмя
гласът на баба Олтинка.
– Глупости! Дребосъкът дори не подозира за силата си! – възмути се Вулпан.
– Тогава как ще обясниш случилото се с кокошките на стрина Лападуца? – лавнаха бабите
като една.
– Въпросната вечер просто я карахме да си изяде зеленчуците... Лучияна умира за
пилешко – явно тогава си е помечтала малко посилно...
– А пожарът?
– Е... хайде сега... никой ли не си е мислила "Гръм да го удари това или онова"?
– Какво ще кажеш за отчето тогава?
– Тези ругатни от рода на "Чумата да те тръшне" ги е чула от баба си, мир на праха й –
прекръсти се Вулпан.
Ненадейно вратата на кръчмата се отвори с ритник. Даскал Въсеску връхлетя вътре с
изцъклени очи и пребледнял като платно.
– Хора... майка ми... майка ми е изнасилена тази нощ! – прохриптя той. – Тя е на 95
години... кой би извършил нещо толкова гнусно???
Вулпан се изправи рязко и запокити халбата си на пода. Тя се пръсна на стотици парчета,
които накараха всички в кръчмата да се свият уплашено.
– Добре... – процеди той през зъби, докато оглеждаше замръзналите от ужас селяни един
по един. В разярения му поглед се вихреха подивели мълнии. – Кой простак научи Лучияна да
псува???

Бележка за автора:

Сибин Майналовски е писател на произведения в областта на т. нар. "черна"

фантастика, фентъзи и хорър. Роден е на 1 ноември 1 974 г. в Стара Загора.
Понастоящем живее в София и работи като графичен дизайнер. Дебютира с
разказа "Недовършено летене" през 1 998 г. в сп. "Върколак". Автор е на
книгите "Сянката" (сборник научнофантастични, фентъзи и хорър разкази) и
"Усмивка в полунощ" (сборник разкази от фентъзи цикъла "Кръчма "Зелената
котка"). Участва в антологиите "Ласката на мрака" (антология на българския
хорър), "Изборът" (компилация от наградените разкази в конкурса "Златен
Кан"), "Мечове в града" (издание на Националния клуб за фентъзи и хорър "Цитаделата") и "Скакалци в
програмата" (съвместен проект на БНТ и издателство "Ентусиаст"). Негови разкази са печелили конкурси
на списанията "Върколак", "Зона F", "Вселена, наука и техника", "Едно", "Дракус" и други, както и
конкурси на "Марсианско общество България" и "Fantasy LARP Center".
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Джамбия на стената
от Светла Дамяновска
Аз съм уравновесена жена на 40+, работеща скучна работа в приятен офис, почти в
центъра на София. "Кабинетът" ми е скромен – със стандартно обзавеждане, две издръжливи
саксийни цветя и малка пластика на побесняла кобила, вдигната на задните си крака на бюрото
ми. Единствената "украса" в стаята е една османска джамбия, висяща на стената зад гърба ми,
която чудесно пасва на атмосферата във фирмата за изготвяне на експертни оценки на антики и
произведения на изкуството, преди предлагането им на търг. А моята работа е да проверявам за
последно редовността на документите на експонатите.
Джамбията е любимо, а в някои арабски страни (примерно Йемен) традиционно
въоръжение за мъжката част от населението. Представлява крив, широк нож с костена дръжка,
обикновено скрит в красива метална ножница, обкована със сребро и полускъпоценни камъни.
Въпросната ножница има нелогично извит дълъг връх, който не повтаря формата на ножа, но
"осигурява място за душата му". А аз, повярвайте ми поназнайвам нещо относно душата на това
подребно от ятагана, но не помалко смъртоносно оръжие. И не примерно, защото съм женена
за богат арабин, по случайност учил някога инженерство в София. Не, джамбията е моя
наследствена вещ, завещана ми, колкото и да е странно, от прабаба ми, която я е получила по
женска линия от своя прароднина. Но всъщност съпругът ми – арабинът – беше единственият
мъж, който погледна на ножа и придружаващата го история с необходимата сериозност и
напълно разбра и осъзна значението му, както и заплахата, която криеше под изящната си
външност. И не в качеството му на нож, не...
Нека отбележа, че в моя офис се влиза само при крайна нужда, колежките никога не ме
канят на кафе, обяд или просто на клюки, колегите не флиртуват с мен, а президентът на
фирмата винаги много внимателно подбира думите си, когато меко (обезателно меко и
деликатно) ме критикува. Страхуват се. Казано иначе – биха предпочели да не работя за тях, но
веднъж назначили ме, няма какво да направят...
А нещата са много прости. Аз съм тази от моето поколение жени в рода ми, която е
получила дарбата да кълне... Имам няколко лели, братовчедки и т.н., но аз съм единствената, в
която е преминала СИЛАТА, а тя е нещо мощно, зловредно и напълно реално... А как се
установява това? По прост, но незабравим начин – жената, която владее тъмните и необясними
сили на проклинането, когато изрече думите на клетвата и посече с длан над джамбията, вижда,
както и цялата родова публика, как оръжието се нагорещява до червено. А после дългодълго
пищи душата му, докато металът изстива.
Този тест се прави само веднъж в живота на всяко момиче от рода ни – на 24 юни,
Еньовден, в годината, когато навършва 15. Така е от незапомнени времена, защото... Преди
векове, на един Еньовден красивата, тъкмо замомяла се Елена от малкото селце Огостино
тръгнала със своите дружки да се окъпе в росата – за здраве и берекет... След групичката,
прикривайки се в редките храсти, с прибежки вървял спахията, който имал конаци в селото –
Мръсния Муса. "Мръсния" бил прякора му, сложен от местните хора, защото похотливият блясък
в черните му очички не оставяли съмнение в навиците и предпочитанията му. Той бил арабин от
някой далечен край на Османската империя. И колкото почерен, грозен и стар ставал този
местен управник, толкова по растял меракът му за бяла женска плът... А русата и синеока Елена
била найхубавата девойка в селото. Кога и защо се пръснала групичката на момичетата не
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станало ясно. Те берели билки, търкаляли се в мократа трева, пеели песни и се закачали, гонели
се и се криели из храстите... В един момент силната ръка на арабина хванала пшеничената
плитка на Елена, навила я и повлякла девойката към погъстите храсталаци. Момичето било по
една риза, мокра от росата, изплашено, безпомощно, а острието на джамбията на арабина се
притискало в гърлото й. Когато я тръшнал на земята и завързал ръцете й, Муса прибрал ножа в
канията, запретнал кенарената риза върху очите й и почнал да разкопчава силяха си. И тогава,
миг преди да връхлети върху момичето, бяла светкавица ударила мъжа, овъглила го и запоила
джамбията в ножницата, а почернялата му, пушеща ръка още стискала дръжката на ножа... С
последни сили, събрала цялата ярост, страх и погнуса, Елена го проклела и изгорила на място...
Когато я намерили, тя била онемяла, но през целия си живот запазила способността да проклина
с очи. А от нейно дете, момиченце, тръгнала силата в рода ни. И е жива до ден днешен.
Джамбията, споена с ножницата си, е доказателството за онази невероятна случка. Но тя е
и символ на нещо друго – а това вече знам от съпруга си, човека, който ми обясни поверието, че
джамбията не е нещо, с което можеш да се перчиш. Тя се вади от канията само ако трябва да се
използва... А извади ли се, трябва да влезе в действие, дори да си размислил. Силата на
проклятието също. Нито ножът, нито думите и мощта на клетвата са нещо, с което можеш да се
забавляваш. Но, въпреки това, хубаво е околните да не злоупотребяват с търпението на
надарения... И те не злоупотребяват, нещо повече – бягат от мен като от чумава. И точно затова
сега имах времето и спокойствието да ви разкажа тази история.

Бележка за автора:

Светла Дамяновска е родена на 31 .1 0.1 967 г. в гр. Враца.

През 2009 г. придобива бакалавърска степен по Информационни фондове на
културно-историческото наследство, а през 2011 г. и магистърска – Защита на
културно-историческото наследство в Република България, защитени в
УниБИТ – София.
Сътрудничи активно в много печатни издания. Има издадени 3 книги с проза:
"Съчинения по живота", "Козе мляко" и "Разходка с Ноев ковчег". Живее в гр.
Мездра. Работи в Градска художествена галерия като Младши експерт по
културно наследство. Омъжена, с две деца – дъщеря и син. От 2006 г. е член на Съюза на българските
писатели.
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Оманя
от Крум Андреев
Тряс! – изгърмя тежката двукрилна врата.
– Господарю! – задъхано изкрещя зеленикаво създание, покрито със слузеста, осеяна с
брадавици, кожа. Тронът бе обърнат с гръб и не се виждаше дали седи някой на него.
– Сегойл! – чу се дълбок мъжки глас. – Колко пъти съм ти казвал да не крещиш по
коридорите на двореца?
– Да, ваше превъзносителство но... – закърши дългите си лепкави пръсти съществото.
– Какво но? – Сегойл мълчеше.
Прещраквайки равномерно, зъбчат механизъм плавно завъртя трона и голото,
зеленикавото същество препасано през кръста с някакъв парцал, се озова очи в очи с
полидеклеистът на Федора.
Полидеклеист бе найвисокия пост в тази малка островна държавица. Нещо като цар, но
поскоро като президент, а бе... нещо като тираничен и деспотичен владетел. Хм, да... определено
това описание подхождаше на Салтимир Демнос.
Салтимир бе четиринадесето поколение полидеклеист, избран от народа на Федора в
напълно "демократични избори". Незначителна подробност бе, че той се яви като единствен
претендент за поста. Но това стечение на обстоятелствата не изненада никой.
– Какво е толкова важно? – процеди през зъби мъжът.
– Усетихте ли го?
– Да усетя какво, Сегойл? – надигна едната си вежда мъжът.
– Земетресението, ваше многоличие.
– Усетих го... – разсеяно отвърна владетелят, любувайки се на астаргановите облаци,
надвиснали над океана.
– Атакуват ни! Торпеда! Оръжия! Ай, ай, ай... – завайка се съществото.
– Няма ли найпосле да си затвори голямата... – Салтимир спря преди да изрече "уста".
Съсредоточено огледа разкривения отвор, осеян със зъби, който се намираше под изцъклените
очи на Сегойл.
– Мястото, от което излизат думите ти... – неловко продължи полидеклеистът.
– Оманя! – каза гордо съществото.
– Какво? – попита Салтимир.
– Оманя – повтори съществото. – Така се казва устата на ортоклантите.
– А да, вярно, че беше ортоклант.
– Аз съм първият ортоклант, избран от демократичното Ви управление на служба в
двореца... и използвам случая отново да благодаря за щедростта Ви, ваше невъзмутителство.
– Да, да добре... – отегчено махна с ръка Салтимир.
– Тя служи не само за хранене, но и за сношаване – поясни съществото.
– Кое?
– Оманята – щастливо отвърна Сегойл и сякаш се усмихна. Или поне направи опит.
Последва неловко мълчание.
– Не искам да знам... – каза владетелят отвратен от чутото.
Последва нов трус.
– Оу, оу, оу. – Ортоклантът се хвърли в скута на полидеклеиста. – Сегойл се страхува,
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Сегойл...
– Веднага слез от мен! – заповяда владетеля с тон, нетърпящ противоречия.
– Сегойл слиза... Съжалявам ваше прелъстителство... – измънка Сегойл.
Салтимир скочи от трона и започна трескаво да чисти слузта от пурпурната мантия и
дългата си бяла коса, доста нетипична за възрастта му (та той бе само на тридесет и три години).
После се приближи до големия прозорец, увенчан от готическа каменна арка, и видя как
дузинакораби нападаха огромния морски дракон, защитник на града. Той ги хрускаше с
мощните си челюсти, а огненият му дъх палеше като факли платната им.
– Това дойдох да Ви съобщя – неловко рече ортоклантът. – Войските на Фортунадия ни
нападат. Предвожда ги генерал Унгардия.
– Хм, значи Унгардия? – попита Салтимир, без да очаква отговор. Ортоклантът само
кимна.
– Благодаря ти, Сегойл. Можеш да си вървиш.
– Няма ли да...
– Каза ли нещо? – извика Салтимир и сивите му очи се забиха като стрели в Сегойл.
– Не ваше, преусмотрителство. – отвърна съществото. Поклони се и излезе заднишком от
залата.
– Значи така... Малфицио от Фортунадия ни е изпратил найдобрия си генерал – стария
морски вълк Унгардия – изрече на глас полидеклеистът, оглеждайки се в голямото огледало на
стената. После плъзна костеливите си пръсти по отворите на хрилете, намиращи се върху шията
му. – Какво да предприемем сега? – попита той, докато махаше от там една лига, останала от
"прегръдката" на Сегойл. – Да се бием ли с Унгардия, или...
Неочаквано отражението му в огледалото заговори:
– Сключи сделка! Вземи найдобрата цена за Федора...
– А когато Малфицио ми гласува доверие, ще го предам и ще взема трона му! – изхриптя с
наслада полидеклеистът.
Салтимир се усмихна зловещо. Отражението също се усмихна.
– Априус! – изрече Салтимир и огледалото се отвори.
Откри се тайна стая. В средата й, върху малко писалище, бяха старателно подредени
хартия за писма, три разноцветни мастилници и птица в кафез.
Салтимир отвори вратичката на златната клетка и извади малката птичка. Доближи я до
лицето си и докато я оглеждаше обстойно, галейки я с показалеца си, каза:
– С теб ще напишем едно писъмце за нашия стар приятел Малфицио. – После пусна
птицата върху белия лист и отвори капачето на мастилницата. Птичката разроши оранжево
кафявите си перца и топна дългия си, черен клюн в мастилницата. – Срещу скромната сума от
петстотин хиляди златни гулдена ще ти предоставя управлението на Федора, както и личната си
преданост. Драги Малфицио, би било наистина неразумно да отхвърлиш подобно предложение!
– Направи кратка пауза и продължи: – И можеш да прибереш обратно в кучкарника ловната си
хрътка Унгардия, преди да съм счупил зъбите му – изръмжа полидеклеистът. Птичката усърдно
скърцаше с клюн по белия лист, записвайки всяка негова дума. – Смятам, че война между стари
приятели като нас би била едно голямо недоразумение. Подпис: Ти знаеш кой – довърши
писмото той.
Когато птичката приключи, полидеклеистът прочете написаното с красив, ситен почерк
писмо и го сгъна грижливо. Отвори прозореца и свирна с уста. Мигом една чайка кацна на
перваза. Опита се да клъвне пръста му, но уцели масивния сребърен пръстен с герба на Федора –
син дракон, увит около морски фар.
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– Ето ти, мръсна сган такава! – изхриптя той и й хвърли парче сушена риба. Птицата го
улови още във въздуха и мигновено го глътна.
– А сега занеси писмото във Фортунадия! – Чайката само изкряка, клъвна сгънатата
хартийка и отлетя.
– Кой би помислил, че битката далеч не се решава на бойното поле? – въздъхна Салтимир
и се усмихна на птичката, която все още го чакаше на писалището. Прибра я внимателно в
кафеза и допълни:
– Хората са само пионки в една игра, значително надхвърляща мащабите им...

Бележка за автора:

Крум Андреев е роден на 28.04.1 987г. в гр. Плевен, но живее в Пловдив.
По образование е филолог. Завършил е Руска филология в Пловдивския
университет и сега продължава обучението си с магистърска степен –
"Актуална русистика". От малък се увлича по фантастика и фентъзи и
мечтае да се реализира като писател.
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Историята на един дракон
от Антон Соколов
Драконът Глонаморг седеше на една скала пред пещерата си, разперил огромните си
черни криле, опитвайки се да улови достатъчно силен вятър, за да се издигне. Докато го чакаше,
се замисли, че тази сутрин долината е много притихнала.
Глонаморг бе найголемият дракон в околността. От челото до върха на опашката си бе
дълъг около 20 метра и гърбът му бе обагрен в червено, а търбухът му – в светлосиво, но общо
взето, се водеше ониксовочерен.
Найнакрая дългоочакваният вихър дойде и Глонаморг скочи от скалата и с рев се понесе
в небето.
–О, страхотно! – рече си той. – Страхотно е да се раздвижиш отново!
Той избълва пламъци от устата си и изведнъж си даде сметка, че не получи отговор.
Пообиколи насамнатам, но не откри никой – нито голям дракон, нито многоглав змей, нито
дори и дребна досадна ламя.
– Странно! – помисли си драконът – Спя само от 563 години, а това някак си се е оказало
напълно достатъчно всички да се изнесат. Хммм...
Глонаморг се повъртя още малко, когато внезапно усети нова, интересна миризма. И
разбира се, пое по следата.
След известно време стигна до шантава каменна постройка. Отвътре идваха нечувани
звуци. Той кацна на земята до кулата и се притаи. Възнамеряваше да я изучава, но без да се
показва. Тогава наблизо минаха две странни създания с размера на нокътя му. Те се смееха и
носеха по една клечка с метален връх.
– Знаеш ли, че баща ми е участвал в прогонването на ламите? – попита едното създание.
– Да, моят също. Ние, хората, сме много повелики от тези гущери! Хахахаха!
Глонаморг се ужаси. Тези малки, жалки твари май бяха прогонили съседите му и като че ли не
правеха разлика между дракон и ЛАМЯ – найнизшето драконоподобно на света! Това вече го
ядоса. Той разпери кожените си криле, изрева вбесено и излетя, подпалвайки всичко по пътя до
бърлогата си, включително и малка част от крепостта на тези хора.
Когато се прибра, обходи ядно всички галерии на пещерата си и избълва 53 огнени струи,
преди да се свие на кравай и да заспи.
Като се събуди, веднага усети промяна в покоите си. Усети мирис на метал и страх.
Усети врагове.
Прозина се възможно найтихо и се запромъква през широките тунели на бърлогата си. А
когато стигна близо до входа, чу пъшкане и плач, както и дрънчене на оръжия. Тъкмо се
приготви да скочи в атака, когато зърна двама войници и един свещеник. А след тях, кой знае
защо, вървяха пет момичета.
Свещеникът започна да изговаря някаква реч, която прозвуча на Глонаморг като молитва:
– О, велика ламьо, молим ви от името на нашия народ да не ни закачате, да се смилите
над нас и да ни позволявате да излизаме от замъка си, и да отиваме да си взимаме вода от
езерцето!
Че аз не съм ви забранил!, помисли си драконът и внезапно осъзна, че са го нарекли ламя,
но сдържа гнева си за после и изслуша дългата молитва до края, който звучеше така:
– В знак на добра воля ние ще ви носим по пет девойки всеки божи ден. Дано сте
останала доволна, ламьо!
След тези думи попът и войниците завързаха момите за един кол и си тръгнаха.
– И сега какво да правя с вас? – тросна се Глонаморг сърдито.
– О, могъща ламьо, Вие нима можете да говорите на нашия език?!? – удивиха се
момичетата.
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– Разбира се, че мога! И това не е вашият, а моят език! А сега отговорете на въпроса ми,
или ще ви изям!
Драконът просто каза първата заплаха, която му хрумна. Не че щеше да се наяде с тези
малки буболечки. Това бе просто заплаха. Но девойките изглеждаха така, сякаш въпреки
положението си едва се сдържаха да не се разсмеят.
– О, страховита ламьо...
– КОГА ЩЕ СПРЕТЕ ДА МЕ НАРИЧАТЕ ЛАМЯ!?! АЗ СЪМ ОГРОМЕН ДРАКОН, НЕ
НЯКЪКВА ДРЕБНА, МАЛОКРИЛА, КРИВОКРАКА, ПРОДЪЛГОВАТА, МЕКОЛЮСПЕСТА
ЗМИЯ!!!
Момите пребледняха.
–Прощавайте, невероятни драконе! Просто искахме да кажем, че точно затова сме тук.
Глонаморг килна глава озадачено.
– За какво? За да ме обиждате?
– Трябва именно да ни изядете. Ние сме жертвоприношение.
Драконът изръмжа и момичетата пребледняха още повече.
– ВИЕ ЛИ ЩЕ МИ НАРЕЖДАТЕ КАКВО ДА ЯМ И КАКВО ДА НЕ ЯМ?!? ВИЕ ЛИ ЩЕ МИ
ДОСТАВЯТЕ ХРАНА, КОЯТО НЕ ЖЕЛАЯ И КОЯТО НЕ ХАРЕСВАМ?!? ИСКАМ САМО
СПОКОЙСТВИЕ! И СИ ИСКАМ СЪСЕДИТЕ!!!!!!!!
Галерията се разтресе от рева му, а той отвори уста и избълва син дим, който погълна
девойките и те потънаха в дълбок стогодишен сън.
А самият Глонаморг ги хвърли в своята съкровищница и заспа също. Но за негов яд сънят
му не бе стогодишен, а само 12часов.
На другата сутрин го събуди същото нещо – дрънчене, плач и страх.
Разбира се!, въздъхна той. Нали казаха всеки ден нови хубавици! Уф...
Драконът се приготви да изреве същата лекция като вчера, но щом изскочи иззад една
колона, откри само новите девойки – свещеникът и воините си бяха обрали крушите.
–О, могъща ламьо... – започнаха момичетата, но Глонаморг си спести разговора. Разтвори
челюсти и приспа красавиците.
Ден след ден хората му носеха така наречените "дарове". Но за него момичетата бяха по
скоро проклятие. Съвсем скоро домът му се прeпълни с девойки и той се ядоса. Напълни едни
дисаги с всичките 145 красавици. След това отиде до замъка и изсипа девиците на главите на
смаяните си "мъчители", а после им изнесе впечатляваща реч за правилата на драконите и се
самопровъзгласи за господар на цялата долина, какъвто беше отпреди да дойдат хората. Тогава
се върна в бърлогата си и заспа блажено. Но, уви, на следващата сутрин се събуди от молитвата
на до болка познатия свещеник.
– О, велика ламьо, господарю наш! За да умилостивим гнева ви, се извиняваме за
лекомислието си. Няма да има повече момичета. Но като наш найдобър и справедлив шеф,
от днес нататък ще получавате всеки ден по пет пухкави котенца.
Ужасяващ рев разтърси планината...

Бележка за автора:

Антон Соколов е на 1 3 години. Живее в село Широки дол и заедно с брат

си и сестра си се обучава вкъщи. След ловенето и изучаването на змии
любимото му занимание е четенето на книги, и колкото по-фантастични са
те, толкова по-интересни са му. Любимите му автори са Рик Риърдън и
Кристофър Паолини, но много харесва и Алън Дийн Фостър, и Георги
Константинов. Любимите му теми са дракони, динозаври, влечуги и
древногръцка митология.
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Старият хищник
от Любомир Калудов
Той беше гладен. Усещаше как силата му намалява и пъргавите порано мускули
изтъняват. Остаряваше.
Вече трудно достигаше плячката си с преследване, както правеха другите. Принуден беше
да дебне и напада из засада. Младите животни му се изплъзваха. Не бяха посилни или по
коварни от него, просто тичаха побързо. Понякога му попадаха стари и болни, изостанали от
стадото и лесни за убиване екземпляри, но месото им беше жилаво и кисело. Не нападаше
малките, откакто онази разярена майка го ритна с острите си копита и му изби предните зъби.
Защитаваше си рожбата.
Тогава започна неговото пропадане...
Изгониха го от глутницата, беше им излишна тежест. В началото го изтикваха да спи
отделно от гърбовете на другите. Гледаше ги гузно и се правеше, че нищо не забелязва. В една
нощ трима младоци скочиха отгоре му, искаха да го убият. Ухапа единия по ухото и им се
изплъзна. Не го преследваха. Знаеха, че няма да посмее да се върне.
Заживя като единак. Отдалечи се достатъчно, за да не пресича техните пътеки. Понякога
ги виждаше как заграждат някое животно, чуваше ги да ръмжат, докато го разкъсват, но се
криеше в храсталака. Изчакваше достатъчно дълго време и пропълзяваше към мястото.
Внимаваше да е срещу вятъра, да не го усетят. Ловците от глутницата отнасяха всичко, до
последното парченце козина. Можеше само да облизва и смуче пропитата с кръв шума.
Започна да гладува, защото сам се ловува потрудно, а и дивечът доста намаля. Коремът
му се стопи, ребрата щръкнаха, кожата придоби леко сивкав цвят. Старите белези се разраняваха
лесно, кървяха дълго и постепенно се покриха с лошо миришещи струпеи. Животните го
подушваха отдалеч и го заобикаляха. Ноктите му се изпочупиха. Кривите жълти зъби, които бяха
останали, се клатеха. Всяко докосване до тях предизвикваше туптяща непоносима болка.
Задъхваше се лесно и не можеше да преследва дори дребните гризачи. Научи се да яде охлюви,
гъсеници и мравки, но те не се намираха много често. Листата на растенията бяха твърди,
бодливи и не можеше да ги сдъвче. Плодове имаше само в началото на есента – стипчиви и
горчиви.
Веднъж попадна на смърдящи оглозгани кокали от някакво животно. Наяде се до
подуване, а после дълго повръща, свит на топка от спазмите на гладния си стомах.
Наближаваше убиецът за самотниците – зимата. Листата на дърветата отлитаха, а вечер
ставаше студено. Хищникът знаеше удобна пещера, в която можеше да се презимува, но там се
бяха настанили другите. Ако се появеше пред очите им, щяха да го убият, без да се замислят
много.
Глутницата убиваше всеки загубил силите си – застаряващ или ранен. Убиваха и
новородените.
По някакво проклятие от десетилетия се раждаха само мъжки. Постепенно измряха
всички, които можеше да бъдат оплодени и да родят. Остана само една, но тя продължаваше да
ражда мъжки. Беше се заселила в найтъмния край, където не проникваше дневната светлина.
Там беше влажно и задушно. От скалата на капки се стичаше топла вода с миризма на сяра.
Носеха й найхубавото месо от убитите животни, пазеха я ревниво и се зъбеха един на
друг. Биеха се до кръв. Мразеха се, но инстинктивно разбираха, че заедно можеха да намират
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храна и да оцелеят.
Посещаваха нейната част от пещерата само ако им позволеше.
Избираше ги по някакви си свои признаци и им даваше невидим знак. Избраният се
отделяше от останалите и потъваше в онова тъмно и топло кътче, откъдето излизаше след
няколко дни с хлътнали хълбоци, целия изпохапан и издран.
Щом спреше да ги вика при себе си, всички разбираха, че скоро ще ражда. Глутницата се
укротяваше за известно време. Знаеха, че пак ще е мъжко, но се надяваха...
След като го убиеха, между тях отново настъпваше тихата и безсилна злоба на обречените
да изчезнат.
От север се зададоха странни мътни облаци. Задуха тънък вятър. Слънцето се скри и стана
студено. Старият хищник се вмъкна под едно повалено дърво, разрови топлата пръст и си
направи леговище. Усети, че над гората започна да вали кротък кисел дъжд. Ледени капки
парваха незарасналите му рани. Натрупа още малко клони откъм гърба си и заспа.
Сънуваше храна. Много храна. Сънуваше още, че е успял да запали огън. Тя го е избрала и
се е родило момиченце. Имаха дом, легло и завивка, както преди Голямата война. Беше красив,
силен и сит.
Сънуваше, че човешкият род ще бъде продължен от него. Даже се усмихваше насън.

Бележка за автора:

Любомир Калудов работи и живее в Бургас. Професия – лекар, хирург.

Издадени книги – "Римувани фотоъгли", 2000 г. (стихове), "Склад за стари
чувства", 2005 г. (стихове), "Скъпи Тъпчо", 2009 г. (разкази, хумор). Няколко
национални награди за поезия и проза. Публицист в електронни медии и
периодични издания. Самостоятелна изложба фотография – Италия.
Награда за фотография гр. Кьолн, Германия. Участия в международни
симпозиуми по археология и в изследователската група "Мегалитите в
България" към БАН.
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Кълбото
от Ценка Бъкърджиева
Втора седмица, откакто се появи на ъгъла на голямото кръстовище в покрайнините.
Намираше се на тротоара, в центъра на зелено, тревно островче с размери три на три метра.
Колите спираха и тръгваха. Пешеходците изчакваха светофара и смело се устремяваха към
отсрещната страна, а то, боязливо свито, лекичко се полюшваше и никой не го забелязваше.
***
– Не го виждат – след дълго вторачване с тъга в гласа промълви найстарият.
– Прав си – подкрепи го вторият.
– Да го съживим! Какво ще кажете? – предложи напористият.
Останалите двама се съгласиха.
***
Почти еднометровото Кълбо вече преливаше от светло, искрящо синьо до тъмно, облачно
сиво. Вълни от светлинки пробягваха по повърхността му. Хората мимоходом спираха погледи
върху него и отминаваха. Не питаха кой, как и защо е поставил Кълбото точно тук. В главите
имаха готови мнения: от общината пак се правят на интересни. Кметът иска да се докаже – нали
идват избори. Дали това не е някаква агитация? Какъв кич! Пак от нашия джоб!
Един пролетен ден Райко от близката кооперация измоли приятеля си Дойчин да го
изведе на разходка. Денят бе прекрасен с безоблачно небе. Дори чуруликането на врабчетата
успяваше да се открои от автомобилния шум. Райко много обичаше разходките, но не успяваше
сам да пресече кръстовището с инвалидната количка. Отсреща след стотина метра започваше
крайградският парк. Дойчин обеща между двата курса на камиона да го прекара през улицата, а
довечера да го върне обратно. Така е! Нищо не става без приятел!
Понеже бързаше да не изостане от работния график, Дойчин със състезателна скорост
буташе количката към кръстовището. Затворил очи, приятелят му се опияняваше от полъха на
вятъра с ръце, протегнати встрани. С лявата докосна кълбото. Неочаквана мекота и нежност го
обгърна. Извърна се да погледне и понеже никъде не се държеше...
Дойчин стигна кръстовището, хващайки последните секунди на зеления светофар. Към
средата на улицата усети необичайна лекота и с ужас видя празната седалка пред него. Спря се
втрещен. Обърна се, но вече светеше червено и клаксоните на ревящите автомобили го накараха
да пресече. Силно се притесни! Никъде не виждаше Райко. А колите бръмчаха и фучаха, когато...
– Ехо... Тук съм – прозвуча някъде отгоре.
През следващите три месеца Райко бе найканеният човек по телевизии, радиа и
публични мероприятия. Щастлив, обясняваше как проблемът с краката от само себе си е
отпаднал. Навън демонстрираше уменията си да лети и като Супермен се стрелкаше на
умопомрачителни височини.
В началото на юни Люси се ветрееше след майка си и трудно успяваше да я догони с
тънките си крачета. Обаче Живка здраво стискаше малката ръка и с широка крачка бързаше към
детската градина. Беше много ядосана! Даскалиците пак искали да излизат в отпуски и да сливат
групите! А през август изобщо нямало да работят! Родителски използвачи!
Люси отдавна бе забелязала Кълбото. Всеки ден, на минаване от там, се протягаше да го
пипне. Без успех. Днес закъсняваха. Движеха се с десет минути покъсно, а пешеходците бяха два
пъти повече. За колите да не говорим. Майка й трябваше да прави път на насрещните, да спира,
заобикаля... И Кълбото се оказа точно в обсега на изпънатата ръчичка.
Люси вече наистина се ветрееше, без да опира с крака земята. На светофара майка й рязко
спря. Детето се сурна по тротоара и си ожули коленете.
– Какво ти става? Я се виж! – Живка я пусна и посегна да я почисти.
Люси като свободно птиче полетя нагоре.
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– Ей, ти! Къде отиваш? Заповядвам ти да слезеш? Веднага слез! Чуваш ли? Слез! Долу!
Долу Днес беше Велик ден! Ден, в който забелязаха Кълбото и разбраха за какво служи!
Две заядливи старчета пиеха бира в близката закусвалня. Тъкмо критикуваха света и
всичко наоколо, когато направиха връзка между уменията на Райко, летящото дете на
истеричната майка и Кълбото.Те докуцукаха с бастуни до зелената полянка. От любопитство
пипнаха бляскавата, жива повърхност и поеха към небето с лупинги и осморки. След тях –
същото от минаващ ученик. И така... настана едно стълпотворение, последвано от задръстване...
докато дойде армията и въдвори ред.
На следващия ден Кълбото бе опаковано с бетонни стени, як покрив и здрава, метална
врата. Самият президент набра тайната, шифрована комбинация на огромния сейф. Монтираха
видеокамери и сложиха денонощна, жива охрана. Който пипнал – пипнал. На всички останали
прочетоха указа за абсолютната забрана.
Отново настана суматоха по телевизии, радиа и публични мероприятия. Мастити
академици и професори се изказаха против Кълбото, понеже не знаем на какъв принцип действа.
Ами, представете си, ако тези, които днес летят, утре се сдобият с перушина и загубят човешкия
си облик?
Транспортният министър заяви, че Кълбото подрива икономиката на страната. Какви
огромни загуби ще понесат превозвачите от самолетния до градския транспорт! Хаосът в небето
ще е невъобразим. Ние сме сериозна държава. Подписали сме конвенции. Не можем да затворим
въздушното пространство заради някакви летящи!
Намериха се завистници, неуспели да докоснат Кълбото, които стреляха по летящите. Не ги
държаха отговорни, понеже свободното летене стана престъпление. И... постепенно летящите
един по един установяваха, че губят способността си, щом се прокраднеше в душата им
съмнението дали е редно, дали е полезно, дали новото умение носи повече омраза, отколкото
полза.
След като ситуацията се успокои, парламентът създаде комисия, която да изследва
Кълбото. Обществото очакваше от нея предложения как да го включат в икономиката на
страната, с какви данъци и такси да обложат летящите и кой ще получи правото да го докосва.

Найпосле президентът под звуците на химна и снимащите камери отвори вратата
на огромния... празен сейф...

***
– Рано им го дадохме! – ядоса се напористият.
– Напротив – много късно – отрони с тъга найвъзрастният.
– Късно! Какво говориш? – възмутиха се другите двама. – Още са незрели и не могат да
осъзнаят придобивката.
Беловласият отвърна, като посочи към наймладия:
– Вие не бяхте родени, а аз бях като теб, когато исках да им дадем способността да летят. В
ония времена все още не можеха да говорят.
Млъкна, помисли малко и заключи:
– Тогава наистина е било рано, но сега е твърде късно. Не трябваше да чакаме говоренето
да стане найдоброто, което умеят.

Бележка за автора:

Ценка Бакърджиева е родена през 1 959 г. в Ловеч.

Завършила е МГ "Юрий Гагарин" и ВТУ "Ангел Кънчев", инженер е, със
специалност "Конструкция и изпитване на автомобили, трактори и кари". През
последните две десетилетия работи в банка. Авторка е на стихосбирката
"Вечният бриз" (1 998) и на електронната книга с разкази "От алфа до омега"
(2011 ). Съоснователка е на Клуба на фантастите "Тера фантазия", носителка
е на награди от национални конкурси за фантастичен разказ. Живее и работи
в Бургас.
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Очила
от Ирина Петкова
Джеремая Джонсън продаваше всякакви неща. Магазинчето му беше толкова натъпкано
със стока, че стените му пукаха от време на време, а дървените рафтове бяха огънати в онази
форма, с която децата рисуват усмивки на човечетата в своите скицници. Може би сте го виждали
това магазинче сутрин, когато бързате за работа и не се сещате точно в този момент, но то се
намира между онези две високи, лъскави и перчещи се офиссгради в центъра, въпреки че ако
спрете някой от вечно бързащите костюмирани служители, работещи в тях, и ги попитате за
него, то те найвероятно ще свият рамене или ще поклатят глава. Да, поскоро и вие бихте го
подминали, защото магазинчето беше невзрачно и малко, с потъмнели олющени тухли и
прашясали прозорци, а фасадата му беше толкова крива, че изглеждаше сякаш самото то се е
облегнало на ръждивите си улуци. И аз щях да го подмина, така както си вървях по тротоара, ако
не беше изкочила една рижава котка токупред мен и не бе започнала да се умилква в краката
ми. Щом посегнах да я погаля, котката избяга, покатери се на единственото дърво на улицата,
оттам скочи върху избледняла и наклонена табела, която се килна още повече от тежестта й, и
измяука.
Всичко за всеки пишеше на табелата, доколкото можех да прочета изсветлелия й надпис.
Влязох в магазинчето със звъна на камбанка, подрънкваща при всяко отваряне на вратата. Вътре
беше полутъмно и толкова тясно, че можех само да се завъртя в кръг около себе, за да огледам.
Зад тезгяха стоеше слабичък чернокож старец така, сякаш винаги е бил част от интериора.
Това, разбира се, беше гн Джеремая Джонсън, табелката с името му висеше унило захапала
пуловера му. Гн Джонсън имаше достолепни бели мустаци и толкова големи и рунтави вежди,
че малките му живи очи едвам се виждаха изпод тях. Както вече казах, магазинчето му беше
препълнено с всевъзможни стоки – стъклария, инструменти, книги, всякакви потребни и
непотребни неща. Имаше и други, разбрах за тях покъсно, които не бяха "за всеки", а само за
хора, които наистина имаха нужда от тях – обич на прах, боен дух в бутилка, неописуема радост
на хапчета и прочие специални стоки за специални хора.
Е, аз не търсех нищо конкретно, даже се чувствах конфузно, че съм влязла в магазинчето
без причина, но Джеремая Джонсън побърза да каже, че имал нещо точно за мен. Разтършува се
из прашните рафтове отзад и извади продълговата кутия, в чиято кадифена сърцевина лежаха
очила с масивна розова рамка. Веднага възразих, че нямам проблем със зрението, но той ме
прекъсна и каза, че тези очила са необикновени. С тях мога да разбера кой наистина ме обича.
Почуствах се още поконфузно. Откъде този господин знаеше, че напоследък ме терзае
мисълта, че нямам истински приятел?! Бях се преместила скоро тук, в този голям и шумен град, и
не познавах почти никого. А за такива очила не бях чувала преди. Щом си ги сложиш, твърдеше
той, започваш да виждаш хората леко размазано и в различни цветове, и то не защото очилата са
дефектни или с грешен диоптър. Просто всеки човек греел в собствен цвят, имал нещо като ореол
около тялото, невидим за простото око. Цветът често се променял в зависимост от настроението,
мислите и чувствата на човека, но в основата си винаги бил един и същ. Каза ми, че моят цвят
бил мастиленосин и трябва да търся човек с такъв цвят за приятел. Каза също да страня от хора с
черен или червен цвят – те били властни и агресивни, – да се доверявам на зеленооцветени, да
разчитам на кафеви. Белият цвят бил съвършен, ангелски цвят, защото обединявал всички
цветове от спектъра, но никога нямало да срещна такива хора, защото никой човек не бил
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съвършен. Това ми подшушна Джеремая Джонсън и тикна очилата в ръката ми заедно с бележка
за намаление на стоки втора употреба, а рижавата котка скочи незнайно откъде на рамото му и
измяука.
Излязох от магазинчето, а любопитсвото ми беше толкова голямо, че веднага си сложих
очилата. Погледнах невярващо към ръцете си. Да, мастиленосини бяха! И наистина – всички
минувачи, с които се разминах, бяха оцветени, всеки различно, в свой собствен цвят, все едно
някой щур бояджия е изсипвал кофи боя върху тях. Имаше всякакви цветове, всякакви нюанси и
разновидности, един пъстър подвижен калейдоскоп. В парка играеха група деца, греещи във
всички оттенъци на жълто и оранжево. До светофара кафяв полицай дояждаше закуската си.
Червен таксиметров шофьор надуваше клаксона на автомобила си и ругаеше през прозореца.
Един розов мъж бързаше да плати на уличен продавач на цветя, очевидно влюбен и закъсняващ
за срещата с навярно също толкова розова жена. В офиса пък бях заобиколена освен от скука и от
сивобезразлични колеги, които дори не забелязаха необикновените ми очила. След работа се
срещнах с малкото си приятели в този град, но всички бяха в други цветове. Очите ми взеха да се
измарят и започнах да се натъжавам, че имаше толкова малко сини хора, и всичките бяха или
непознати, или не толкова сини колкото мен.
Докато не се сблъсках с Джими на входната врата.
Джими ми беше съсед, живееше два етажа погоре и общо взето, свеждаше поглед, когато
ме поздравяваше в редките дни, в които се засичахме в асансьора. И аз правех същото. Джими
беше слабо и хубаво момче с очарователни мастиленосини очи. Не само това, целият Джими
беше мастиленосин! Изчака ме да вляза в асансьора, поздрави ме и заби поглед надолу по
познатия начин, а аз само стоях със зяпнала уста и не можех нищо да кажа. Стигнахме моя етаж,
аз се спуснах, целунах го, усмихнах се на смаяната му физиономия и бързо изтичах по стъпалата
обратно. Едвам дишах когато спрях пред магазинчето на Джеремая Джонсън. Исках да му
благодаря. Нахлух запъхтяна в тихия мрак вътре.
Иззад рафтовете проблясна светлина, едно ярко бяло и пулсиращо петно светлина, без
никакъв силует на човек в ядрото си, толкова силна и искряща светлина, че премигнах няколко
пъти зад очилата. Бях забравила да ги сваля.
Това, разбира се, беше Джеремая Джонсън.
Но нали нямаше бялооцветени хора, нали?!
Хора няма, но ангели има. Това ми подшушна Джеремая Джонсън.

Бележка за автора:

Ирина Петкова е родена и израснала в гр. Свищов и е на 31 години. Има

висше икономическо образование, омъжена с две деца – момчета на по 1 0 и 4
години. От осем години живее в София със семейството си. В писането
нахвърля спонтанни идеи на лист, а после ги доразвива в свободното си време.
Участва за втори път в конкурса. Обича да чете и да рисува и е запален
киноман.

trubadurs.com

201 40606

59

Сборище на трубадури, година IV, брой 1 (8) - 201 40606

Гостенчета
от Мирослав Моравски
Едър и внушителен в белия си костюм, той пое дъх и огледа всички камери и микрофони.
Студът се излъчваше от всеки негов сребърен косъм, от всяка снежинка в самоуверените му очи.
Облиза тънките си устни и заговори:
– Затова мога да ви уверя, уважаеми граждани на Съюза, че взехме правилното решение.
Подчертавам – това е важно найвече за Човека! Както казах, няма социум и благоденствие, ако
дори един Човек страда! А какво поголямо страдание от самоизмамата? От самозалъгването ни,
че една илюзия – макар и псевдореална – ще може да замени истинското човешко докосване?
Децата ни? Любовта помежду ни?
Той поклати глава и като вдигна ръка, пресече въздуха, сякаш прекъсваше невидима лента.
– Съветът изслуша психоводите и теомантите. Разбираме всички. Но не е ли
Привързването найлукавият и силен наркотик? Лекувахме зависимостите векове, за да
попаднем на нова, поголяма и всепоглъщаща от която и да е друга! – премина гласът му в
праведен гняв. – Ние казваме край. Каналите ще бъдат прекъснати утре сутрин. Желанието на
хората ще бъде изпълнено.
Той въздъхна и театрално вдигна обърната нагоре длан към микрофоните:
– Помислете като разумни люде, колкото и да е тежко... Нима, ако плодът страда от тежка
болест, го оставяме? Обричаме ли го на мъчения? Колкото и да се опитваме, той няма да е човек.
Един особено нахален репортер използва паузата.
– Не е ли това едно разрешение на една публична астрална евтаназия? – извика той, но
бързо бе изблъскан от кордона.
Иззад мъжа, към трибуната, притича човек в униформа. Почтително се наведе към ухото
на оратора и зашепна, докато той нареждаше:
– Тежък избор ни бе отреден днес. Но смятам, че избрахме... – думите му секнаха, лицето
му се изпъна като платно на кораб. За миг настана пълна тишина.
– Това е решението... Благодаря. – смотолеви той и бързо напусна трибуната, без да
обръща внимание на журналистите и ревящата тълпа на площада.
***
Безкраен, бял болничен коридор. Жената е облечена в бежово сако и гушка малко
момиченце в небесносиня рокля. Мъжът виси до тях като кръпка, белият му костюм сивее на
фона на стените.
Стоят втренчени в лекаря, който излиза бавно от отделението.
– За наше безкрайно съжаление... – нарежда школуваният баритон. В очите и
интонацията няма никаква емоция. Жената вдишва рязко. – ...съм принуден да ви поднеса
искрени съболезнования.
Сковани гърла.
– Но как, вие... – мъжът свива юмруци. Момиченцето гледа с полуотворена уста, сълзи
рукват от очите на жената.
– Всичко възможно беше направено – вдига рамене безличната престилка.
В началото на юни Люси се ветрееше след майка си и трудно успяваше да я догони с
тънките си крачета. Обаче Живка здраво стискаше малката ръка и с широка крачка бързаше към
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детската градина. Беше много ядосана! Даскалиците пак искали да излизат в отпуски и да сливат
групите! А през август изобщо нямало да работят! Родителски използвачи!
Люси отдавна бе забелязала Кълбото. Всеки ден, на минаване от там, се протягаше да го
пипне. Без успех. Днес закъсняваха. Движеха се с десет минути покъсно, а пешеходците бяха два
пъти повече. За колите да не говорим. Майка й трябваше да прави път на насрещните, да спира,
заобикаля... И Кълбото се оказа точно в обсега на изпънатата ръчичка.
Люси вече наистина се ветрееше, без да опира с крака земята. На светофара майка й рязко
спря. Детето се сурна по тротоара и си ожули коленете.
– Какво ти става? Я се вМиг преди да се обърне, кимва към една врата, боядисана в черно
и сребристо.
– Ако желаете връзка, можете да се възползвате, разбира се.
Той кимва учтиво към мъжа.
– Господин секретар! 
Порой от думи, разтворени очи, плач и молби. Майката за ръка с момиченцето се запътва
към вратата. Мъжът ги следва безсилно.
***
Те седяха на пейката. В белия кръг, очертан на земята, потрепваше ярък, сребрист образ,
свръхреален, подсилен от модерната техника.
– Май няма смисъл да питаме каквощо... – горчиво се усмихна момчето, рус перчем се
пилееше над челото му.
Както когато го учеше да кара колело, все падаше заради проклетия кичур.
Мъжът преглътна тежко.
– Но хайде, какви са тези начумерени физиономии. – Малкият се приближи доколкото
кръгът му позволяваше. – Какво казваше Гоустпоет, а? "Трети завет". – И той махна с ръце и
занарежда: – "Тежестта на смъртта е в раздялата, болката е от загубата, мъката е само вътре в теб,
връзката е навсякъде..."
Винаги пееше бодро и силно, макар и леко фалшиво.
Мълчаха безпомощно.
– Наистина не разбирам... – зачуди се той. – Да беше преди... тези години... А сега всичко
е толкова напреднало... скоро ще можем и да се прегръщаме, макар и само като електричество...
Или поне аз така ще го усещам. – Той се ухили.
– Е, то от тебе, тате, винаги ме е удряло ток, като на живо... – малкият протегна ръце към
тях. – Сега съм гостенче и аз! Какво? Толкова семейства има, дето само това ги крепи...
Да може да играеш с детето си макар и безплътно. Да го има.
– Хайде, елате насам! 
Момиченцето се отскубна от прегръдките на майка си и се приближи боязливо към
братчето си.
– Хм... – нацупи тя устни, като го огледа. – Никаква хигиена и там... Петното на бузата ти
си стои...
Вече и двамата възрастни плачеха без звук.
– Стига, мамо! Ще може да сменяш къщите – вече ще мога да ви следвам навсякъде! Тате
– риболовът с мен ще ти върви зверски! Даже ще ходя на "готското" училище!
Той огледа погребалните им физиономии и помаха с ръка.
– Ехо? Всичко е наред!
Майка му поклати глава. После погледна с невиждащи очи бащата.
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– Сине – прегракнало каза мъжът – Няма... да бъдем заедно... Днес беше... – усилието бе
непосилно и той сграбчи главата си в ръце. Майката отвори уста и механично каза:
– Утре затварят каналите...
Огромните сини очи невярващо се впиха в бащата:
– Гласували сте го? Край? Лишавате хората от децата им... От близките...
Мъжът се насили:
– Знаеш сине, говорили сме... Светът е спрял... зациклил е... а и Църквата...
Празни, кухи думи.
– Тате... – Бодростта вече бе напуснала детското гласче. – Ти си знаеш... Но аз ви обичам,
тате... Не може ли някак... да остана?
Някой го душеше.
Той задърпа вратовръзката си.
– Вече е гласувано... – той скочи и излезе от стаята.
Гледа дълго в някаква точка. Мобилният му издрънча. Вдигна механично.
– Господин секретар? Сензар Дане, Ню Тайм... Не е особено подходящо... Но трябва да ви
задам няколко въпроса.
Той отдалечи ръката си от ухото и почти замахна да изхвърли скапания... Откакто бяха
като часовници, не бе лесно...
Нещо в гласа оттатък привлече вниманието му. Спря се с усилие.
Журналистът продължаваше да говори:
– Основателни ли са подозренията, господин секретар? Ало? Ако наистина сте в такава
ситуация... Заинтересована страна... Тогава вотът на съвета днес не е ли наистина невалиден?
Нещо пламна в гърдите му.
Той събра всичките си сили и кротко, доколкото беше възможно, отговори:
– Господин Сензан, така е... Вотът е невалиден.
После рухна на земята и заплака.

Бележка за автора:

Мирослав Моравски живее в София, денем работи като юрисконсулт, а

нощем се подвизава като писател и поет, както и като композитор и вокал в рокбандите „Кът” и „Татул”. Има различни публикации в списание „Литернет”,
алманах „ФантАstika” и др., а за пиесата си "Да изиграеш февруари" е
номиниран от плевенския драматичен театър "Иван Радоев" за едноименната
му награда. В момента довършва първото си голямо произведение - книгата
"Песента на Хадар".
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