
Пролог

Навътре, навътре в гората по старите обрасли коловози, където
вековните дървета хвърлят дебели сенки. Където живеят твари, завинаги
изчезнали от големия град и се носи така приятния мирис на влага и листа.
Навътре, навътре в Родопа, където все още има необходени местности,
където хората казват, че са събрани десетки култури. Там има нещо
магично. Не само нещо, а всичко. Там, сред вековните букове се крие един
малък параклис. В него няма нищо християнско, няма икони, нито
кръстове, но пламъка му не спира да гори. Вижда се отдалеч, като
последна спирка преди дългия път, като надежда, крепяща крехките
човешки желания. Хората палят свещи и пишат писма с послания, които
никога няма да посмеят да изрекат на глас, за същества, в които вече никой
не вярва. Пламъкът му се вижда още от пътя на теснолинейката, как
блещука в дълбините на гъстата гора. Пътя дотам е труден и черен,
нормална кола не може да мине по дълбоките коловози. Прилича на бяла
къщурка, сгушена в  стволовете на буковете, които се извисяват десетки
метри нагоре. От едната страна ромоли чешма с глава на змей, а бабите се
кълнат, че са го виждали да пълзи по пейката. Дали наистина е така, никой
не знае, но Родопският параклис е там и не е мръднал. Бил е там още преди
османците, преди покръстването, преди хановете, преди зорите на времето,
защото народната вяра е изградила неразрушими основи.

Доротея лежеше на сивия капак на Самурайката и пушеше с крака
подпрени на предната му броня. Взираше се в ясното небе и сънено
примигваше. Имаше дълъг ден, двамата със Симеон бяха гонили таласъми
от един строеж. Никой не знаеше защо се бяха пръкнали посред бял ден и
тормозеха строителите. Луксозната вила, която щурмуваха натрапниците
не  се намираше на територията им, собственика ги убеждаваше, че не е
било отсечено нито едно  дърво.  По принцип таласъмите се срещаха по
един, максимум по двама и то в изоставени сгради, като подлъгваха
самотни пътници, а тези си бяха организирали офанзива срещу
работниците, като чупеха машините и им правеха номера. Работата не
беше трудна за двама опитни пазители като тях. С точните билки и оръжия
таласъмите изчезваха като дим.

- Много са скромни напоследък – изказа се Симеон, излизайки на
голямата поляна, покрита с гъста трева пред параклиса. – За цяла
седмица, три писма. Никой не ги тормози.



- Като дойде Еньовден ще плъзнат, не се притеснявай – отвърна му
Доротея и се надигна от капака на колата.

- Сигурно – прозина се мъжът и добави с ирония. – Нямам търпение.

Симеон - висок строен мъж в средата на тридесетте години с
бръсната руса коса и сини очи. Кокалестото му лице с продълговата
брадичка излъчваше строгост и авторитет. Ветеран от войната в
Афганистан, дисциплиниран войник със завидна физика и бързи рефлекси.
Обичаше правдата, бореше се за нея и почти нищо не можеше да му се
опре. Често се ядосваше на импулсивните изблици на Доротея, но винаги
се отзоваваше, когато изпаднеше в беда.

- Тръгвай! – подкани я Симеон като я потупа по коляното.

Доротея скочи от джипа, угаси фаса в джобния си пепелник и тръгна
след него. Майският ветрец развя непослушния прав кичур, изплъзнал се
от здравия кок на гъстата ѝ катранено черна коса. Беше доста по-млада от
партньора си, на  двадесет, със зелени пронизващи очи и изострени
лицеви черти, хоризонтален белег разцепваше лявата й буза. Слаба и
жилава като самодива, но с по-опасен нрав, който и без искра палеше
пожари. Лицето ѝ излъчваше увереност и хъс, хвърляше се с двата крака в
неизвестното без да мисли за последиците.

Двамата тръгнаха да се прибират към двуетажната вила, която се
криеше между короните на дърветата, на петдесетина метра от параклиса.

- Дай да вкараме Самурайката – каза Доротея, като се обърна към джипа
паркиран на средата на поляната.

- Не, след малко ще се прибирам към града – отвърна Симеон.
- Що не се пренесеш тука, к‘во правиш в тая кибритена кутия?
- Каквото си искам – приключи разговора мъжът.

Той отвори ламаринената синя порта, която водеше до просторен
двор, заграден с жив плет и бръшлян. Бъки, кучето пазач, подаде глава от
колибката си в ъгъла и тръгна да ги посреща, като скочи на Доротея с
размахана опашка. Белгийската овчарка беше добър помощник в
намирането на следи  и билки, и верен спътник в обходите на гората.  По
добре окосения райграс се мяркаха детски играчки и малък пясъчник в
дъното до гаража. Там зад старателно подреден зид с големи зеещи отвори
и нисък покрив стоеше  паркиран втория джип,  на който викаха
Паджерото, както и кросов мотор, велосипеди, и всякакви превозни
средства, с които човек може да се движи в планината. За гаража се
влизаше през работилницата, където Симеон и останалите се изявяваха



като майстори. Имаха си всякакви инструменти, повечето от които
Доротея не знаеше за какво се използват, но имаше желание, затова
криеха ключа. Отзад се подаваха още две ниски каменни пристройки,
които използваха за складове на талисмани и предмети, които трябват за
задачите, както и сушене на билки. Голямата двуетажна вила се
извисяваше над всички малки пристройки и криеше старата къща,
направена от каменни основи и дървени греди с покрив от плочи обрасъл
в бръшлян, сгушена ъгъла на обраслата ограда. Там не живееше никой,
всички членове на параклиса обитаваха двуетажната къща. Тя също не
беше най-съвременната постройка, на повече от петдесет години, с мита
мозайка и бяла пръскана мазилка, но периодично се освежаваше.
Приличаше на поддържана селска къща от миналия век, китна и
подредена. Симеон изкачи няколкото стъпала към входната врата и влезе в
малкото антре покрито с шкафове и закачалки до тавана. Двамата събуха
обувките си, оставиха раниците с оборудването и чак тогава нахълтаха в
трапезарията. Дървеното светло дюшеме и шарените тъкани килими
придаваха старинен и вехт вид, но всичко изглеждаше толкова запазено,
поддържано и някак си, стилно. Матираната чамова ламперия пазеше
топло през зимата и прохладно през лятото. Комбинацията между битово
и модерно пасваше изключително добре със светли и свежи цветове,
придружени с естествени материали. Симеон се насочи направо към
хладилника, като заобиколи кухненския ъгъл и влезе през барплот на
усвоена тераса. В това време се чу силен тропот на детски крачета и
другата врата в антрето се отвори с гръм и трясък.

- Мамо! - възкликна енергичен детски глас и се хвърли в обятията на
майка си.

Доротея прегърна двегодишният си син и нежно го погали по
главата. Той започна да ѝ обяснява нещо на не много разбираем език,
докато остър глас от съседната стая не го прекъсна:

- Браво ма, Доро, докога Боян ще заспива по нощите! – кресна дрезгавата
старица, още преди Дора да е пристъпила прага. – Много хубаво си го
научила.

- Трай, бе вампир! – викна Доротея все едно е на полето, като поведе
момчето към хола.

Там на нейното си светлосиньо кресло седеше и чакаше баба Анка,
талисмана и стопанката на Родопският параклис. Хората казваха, че няма
възраст, че най-старите в околните села си я помнят все такава, средна на
ръст жилава бабичка около седемдесет години, с къса, начупена, русо-



пепелива коса и светло сини към сиви очи. Говореше се, че била обучила
десетки пазители да преследват таласъми и вампири. Въпреки тези
слухове представляваше сърдита, сприхава старица, която винаги си
търсеше по кого да вика. През повечето време се надвикваше с телевизора
и се опитваше да му казва какво да прави, особено на любимите й
сапунени сериали, но когато се стигнеше до някой по-заплетен казус
веднага се отзоваваше с информация и съвети. Хвърли сърдит поглед на
младата майка:

- К‘во?! – попита троснато Доротея.
- Аз ще ти кажа, к‘во! – възкликна старицата и подскочи от креслото.

На пода до дивана седеше Верка и събираше играчки. Като видя
Доротея повдигна рамене и със срамежлива усмивка се оправда:

- Съжалявам, заяви, че ще те чака.
- Карай, утре ще спи до късно – размаха ръка младата майка и се обърна

към Боян. – Хайде да спим, мой човек.

Понесе сина си към стълбището до камината и се качи нагоре към
спалнята.

Вероника или Верка се обучаваше за билкар, а и можеше да говори с
духове и животни, както и с мъртви. Намираше общ език с всякакви
неканени гости и мистични обитатели. Последният член на скромния
екип, стопанисващ параклиса. Падаше си шемет, през повечето време не
помнеше какво е яла, но правеше безупречни отвари. Баба Анка казваше,
че не е имала такава ученичка от сто години. На вид, по-ниска от Доротея,
леко мургава с неправилно начупена коса на масури с руси кичури и
кафяви очи. По принцип обичаше да носи по-широки дрехи и стила й бе
малко като на рапърка от 90те с широки якета и блузони, и прилепнали
дънки и клинове. Изправи се и мина през портала направен от две масивни
библиотеки свързващ трапезарията с хола.

Къщата бе преправяна десетки пъти за удобството на пазителите и след
последния ремонт прецениха, че могат да избият всички стени, като
оставят само носещите колони,  тоалетната и малката стая на баба Анка
зад камината. Останалото пространство разделиха с масивни рафтове,
които съдържаха хилядолетна литература,  писана и преписвана от
техните предци. Живееха във века на технологиите и полагаха усилия да
прехвърлят информацията в компютрите, но архива беше огромен.



Симеон си седеше сам в трапезарията и сърбаше кенче бира като си
играеше със старото радио, висящо в дъното на барплота. Беше оставил
писмата на масата и се канеше да ги чете.

- К‘во става, Мончо?! - възкликна Вероника и получи луд поглед.
- Тоя, малкия, що не е заспал?! - попита строго.
- Не можах да го излъжа – отвърна Верка и се настани до него.
- Дисциплина трябва, дисциплина, защо при мен заспива веднага?
- Аз не съм била в казарма, ще ме прощаваш.

Хартиените пликове привлякоха вниманието й. Пресегна се и си взе
един като зачете, а бившият войник последва примера.

- Затишие пред буря – измърмори Верка. – Това е пожелание, дано да се
сбъдне.

- Пфу… и това е някаква семейна драма – изрече Симеон с огорчение. –
Нали има психолози, консултанти, защо са решили, че ние можем да
им решаваме проблемите.

- Хората споделят, бе Монка.

Работата си бе работа и въпреки, че имаше доста неприятни случаи,
те се изхранваха с това. В параклиса, до вечно горящия олтар имаше две
кутии, една за дарения и една за писма. Хората пишеха проблемите си и ги
пускаха, а те ги решаваха. Не всички, само тези които включваха духове,
самодиви, змейове и подобни. Така съществуваше Родопския параклис, от
зорите на времето. От времената на великите ханове и преди това, когато
върховното дърво е било фиданка. Защото народа винаги е вярвал в чудеса,
вярва и сега, затова народната вяра няма да умре! Стига да има някой да си
спомня за създанията, обитаващи гората, те ще бъдат там. Вещиците ще
правят магии и самодивите ще играят хоро, навътре, навътре в дълбините
на гората.

Част 1 Стопанин

Сутринта първи станаха Доротея и Боян. Тя остави сина си на мекия
кухненски ъгъл, докато му приготви каша за закуска. Малкото момче
напипа кутия с корнфлейкс поставена на барплота и се обслужи само.



- Ей! – възкликна майка му. – А каша?

След по-малко от минута в стаята нахълта Симеон с пластмасова
чаша кафе.

- Добро утро – поздрави. – Имаш ли някаква работа днес?
- Един лют стопанин в града – отвърна Дора готова със закуската.
- Аха… искаш ли помощ? – замисли се мъжът.
- Не, не е нещо голямо, ще се оправя сама.
- Охо, значи с Бобчо ще се гледаме – усмихна се Симеон и погали

малкия, който предпочиташе корнфлейкса пред кашата и Доротея му го
дръпна.

- Само недей да го тормозиш много.
- Че кога съм го тормозил?! – отвърна ветеранът, като наля мляко в една

паница и отново взе корнфлейкса.

Дора отиде до малките пристройки да си набави необходимото
оборудване за лов на въпросния разярен дух. Там всичко се подреждаше
като в аптека на полици с рафтове надписани за всеки един случай.
Оръжията седяха в бронирана подземна камера заключени със специална
ключалка. Бабата категорично им беше забранила да държат оръжия
(пистолети и мечове) в къщата, която се смяташе за най-защитеното
място. Застана по средата на пристройката зад работилницата и извади
малко камъче от пода, като отвори правилна квадратна дупка. Бръкна с
дълъг ключ и го завъртя, чу се тракане на зъбни колелета, открехвайки
правилна линия до фугата на каменния под. Наведе се и плъзна плочата
без усилие, като отдолу се показа тайник със стъпала, водещи до студено
каменно помещение заредено с всякакви оръжия. Взе си верния къс
сребърен меч-махайра, който винаги носеше под коженото яке. Въпреки,
че навън се затопляше, Доротея рядко се разделяше с черната си връхна
дреха, в която имаше вплетена самодивска роба. Още й трябваха огледало
и няколко вида билки от горе. Сложи си талисмани в джобовете и се
насочи към Самурайката. Симеон и Боян излязоха навън да я изпратят.
Отстрани момичето приличаше на рокерка или бунтарка, ходеше с черно
кожено яке, кецове и разпрани дънки. Излъчваше агресия и непокорство
от всяка част от тялото си. Усмихна се широко и помаха на сина си, като
се качи в джипа и подпали по неравния път надолу към града.

Клиентът й се намираше в блок в Чепеларе или на около половин
час. Пътят или коловозите, прекосяващи гората бяха предизвикателство и
за най-опитния шофьор, но Дора го знаеше наизуст. Можеше да го мине
със затворени очи. Зимата едвам се стигаше, добре, че кмета минаваше с



верижната машина, защото щяха да са отцепени от света. Черният път
излизаше в покрайнините градчето. Мястото на, което трябваше да отиде
се намираше на няколко пресечки и представляваше стара панелена
кооперация с няколко входа. Тя често слизаше в града, да пазарува или да
води Боян на разходка, да играе с приятелите си. Познаваше района добре,
обикаляше  горите и съседните села още от дете и не ѝ се мърдаше от това
китно и кокетно място, леко занемарено, но поддържано и чисто.
Повечето местни се издържаха от туризъм, защото се намираше в гората,
на чист въздух, пък и ски пистите не бяха далече.  Симеон също живееше
в апартамент от другата страна на центъра и упорито отказваше да се
пренесе във вилата. Спря на паркинга като излезе от джипа и запали
цигара. Често ѝ се случваше да събира погледи, особено в по-малките
населени места, но там почти всички я познаваха. Слаб мъж с мустаци и
черна къдрава коса плахо се приближи до нея.

- Вие трябва да се от параклиса? – попита той.
- Да, а вие трябва да сте Митко, нали така? – отвърна с въпрос.
- Да, аз съм – потвърди мъжът.
- Какъв е проблема? По телефона разбрах, че апартамента не прилича на

нищо.

Потърпевшият кимна. Много от клиентите им се притесняваха да
говорят открито за тези неща, защото много често околните ги смятаха за
луди. Част от работата на параклиса бе да отсяват кои са луди и кои
застрашени от свръхестествени създания. Собственикът отведе Доротея до
апартамент на втория етаж с проста дървена врата. Като я отвори, вътре
беше все едно след война. Малкият коридор покрит с черна пепел и
дървени останки ги отведе в нещо като хол. Там нямаше здрава мебел.
Посуди, столове и дървени остатъци се премятаха по пода. По белите
стени имаше следи от сиви петна, сажди и отпечатъци, стъклата на
прозорците бяха на земята, натрошени на малки частици. Дора клекна и
взе малко сажди в ръката си и ги разтърка.

- Откакто направихме ремонта го заварваме в все по- окаяно състояние –
обясни Митко. – Викахме, попове, ходжи, баячки, никой не помогна.

- Мда, имате си дух – каза Доротея без да обръща внимание на думите,
разглеждайки саждите внимателно. – Няма страшно, ще ви отърва. Тук
някъде е имало огнище, камина или печка, къде е?

- В детската стая имаше печка – отвърна веднага мъжът. – Елате!

Приведе я в стая с розови стени нарисувани с цветя или поне
останалото от тях. Детското креватче лежеше в единия ъгъл разполовено



на две, а матрака в другия с изскочили пружини. Младата майка настъпи
нещо приличащо на разтопена кукла, от която стърчаха две ръце. На
вътрешната стена имаше дебел слой сажди, все едно е била запалена и
обгоряла, а през отворената дупка за комин можеше да се пъхне човек и
лъхаше хладен въздух.

- Една нощ започна да пуши докато малката спеше, оттогава жената и
детето не са стъпвали – обясни Митко с притеснен глас.

- Много сте го ядосали тоя Стопанин – промърмори си под носа Дора и
се изправи, като изтупа ръцете си от саждите. – Добре! Отиди да пиеш
кафе, докато аз се оправя. Ще ти се обадя като съм готова.

- Дано да успеете, госпожице… - започна мъжа.
- Дора, казвам се Дора, не госпожице – прекъсна го Доротея. – Сега

изчезвай!

Митко напусна, а Доротея се захвана за работа. Издърпа някакво
счупено шкафче или  малък гардероб, извади огледалото от раницата и го
постави точно срещу изгорялата стена. Запали сноп пелин и започна да
опушва стената.

- Айде да се покажеш вече.

На огледалото се отпечата лице на старец като рисувано от сажди.
Имаше гъста сива брада и черни очи приличащи на тлеещи въглени.

- Махай се, вещицо! – викна дълбок глас и огледалото се счупи, а от
въглените захвърчаха искри.

Около изгорялата стена се заформи вихрушка от сажди, а над нея
излезе възрастен набит мъж с дълга брада и червени пламтящи очи, целия
изваян от плътен, гъст дим, реещ се във въздуха.

- Спокойно, не искам да се караме. Кажи , сега, защо си се разлютил? –
каза Доротея със спокоен глас и получи хвърчаща ваза в лицето.

- На чужди хора нищо не казвам! Какви са тия пройдохи, защо ми
бутнаха огнището?!

- Не, твоите хора вече ги няма, те са нови хора, не може да им пречиш –
опита се да обясни Доротея.

Разяреният дух й отвърна с летящ матрак, който я залепи с тътен за
стената. Дора го бутна и се изправи, но полетя. Духът я вдигна във
въздуха.

- Те ни взеха дома, а сега викат някаква вещица да ме гони! От моя дом?!



Момичето литна към единственото здраво нещо в стаята, прозореца
и го счупи. Падна на земята, а стъклата изпопадаха на гърба й. За радост
нито едно не можа да я нарани, защото носеше якето.

- Оф! – въздъхна, тупайки натрошените стъкла. – Няма да стане по
лесния начин.

След думите пак се издигна и завъртя надолу с главата. Опита се с
плавни движения да стигне раницата, която лежеше на земята, но духът я
дръпна и запрати в другата стена.

- Спри да ме размяташ, бе! – викна и бръкна в коженото си яке.

Извади кутийка с прах от свещеник. Да, от кремиран свят човек,
ставаше и тази на баячи, магьосници и други, които имаха допир със
свръхестественото. Пазителите го използваха за универсално средство за
борба с всякакви духове, но не и за пълното им премахване. Стопанинът
си беше особен вид дух на починал глава на семейство. Защитаваше дома
и огнището от лоши хора,  помагаше на домакинството и отглеждането на
младото поколение. Хората вярваха, че е благословия в къщата да има
стопан, че семейството е добро и сплотено. Някога се е твърдяло, че всяка
къща и всяка местност си е имала подобен дух пазител, но в днешно време
се срещаха рядко. Този явно принадлежеше на предишните собственици и
нанасянето на Митко го беше ядосало. Изкарваше си го и на Доротея, като
я мяташе по цялата стая. Успя да сцепи устната ѝ, да охлузи главата й, а
тялото започна все повече да я боли. Като видя, че не може да стигне до
него със съпротива, започна да се пази повече, за да избегне по-сериозни
нараняванията или някой счупен крайник. Чакаше удобен момент, в който
да разсее пепелта. След поредната засилка Дора се размаза в тавана по
гръб, тялото й беше на няколко педии от главата на разярения дух. Без да
се замисля пръсна съдържанието от кутийката по него. За няколко секунди
Стопанина се преви и яростно изстена. Момичето се приземи като котка и
използва секундите да бръкне в раницата и да извади листа от коприва.
Запали ги и ги хвърли към изгорялата стена. В този момент пушека от
горящото растение погълна духа и придоби форма на силуети. Вълнения и
падения на едно сплотено семейство пригласени от стенанията на
изчезващия Стопан. Доротея седна на пода и загледа с интерес личната
драма на дядото. В дима се заформиха ясни картини, черно-бели, все едно
рисувани от някой добър художник. Всичко започва в схлупена къщурка в
родопско село, мъж и жена се женят, раждат им се деца, всички са
щастливи и така няколко поколения, семейните портрети на стената се
увеличават, малката къщурка цъфти. Идва време да се пренесат в града.



Домакинята носи лопата с тлееща жар и я слага в огнището на новото им
жилище. Годините минават децата порастват, две напускат родния дом
като потъват надолу към листата от коприва, остава само един мъж и
старите стопани. В следващия епизод той стои пред гробовете, тъжен и
самотен с бутилка в ръка, в следващия епизод хвърля, чупи и беснее.
Появява се жена, тъжна жена, която плаче, мъжът я удря и тя изчезва в
димящата картина. Той остава сам в мизерия и купища от празни бутилки.
Идват разни хора, лоши хора, гонят го, но огнището остава. След
последния епизод гъстия пушек утихна и тежкото дишане на разярения
дух не се чуваше, вече го нямаше. Доротея поклати глава, запали цигара и
прошепна:

- Съжалявам, дядо, но те никога няма да се върнат. Тези изглеждат добри
хора, ще се грижат за дома ти.

Вдигна телефона и позвъня на Митко да му съобщи новините.
Мъжът дойде след петнайсетина минути и завари Доротея на пейката пред
входа. Тя му върна ключовете с думите:

- Няма да ви тормози повече, но ако забележиш нещо съмнително,
звънни.

- Ъ… - стъписа се в първия момент като видя разбитата устна и
червеното око. - Благодаря Ви от сърце! – възкликна мъжът и подаде
шарен плик. – Това е за услугата.

- И аз благодаря – взе плика и го потупа по рамото. – Пазете се.

Стана с усилие и двамата се разделиха, Дора с леко накуцване стигна
до джипа. Усещаше болка в краката, Стопанина я беше поочукал. С
пъхтене влезе в колата и отвори плика. Нямаше нищо безплатно в този
живот, затова и те не работеха за мерси. Имаше уиски, бонбони, сладки,
пакетче ядки и бял плик. Тя извади и отвори плика:

- Осемдесет, добре е – подметна на себе си и ги прибра обратно.

Върна се във вилата ранния следобед и завари Симеон на масата под
лозята да преглежда стари бележки. Дора хвърли плика с почерпката на
масата за да подскочи, но бившият войник не мръдна.

- Какво става? – попита той и я огледа. – Май трябваше да дойда с теб?
- За какво? Да ни бие един в друг ли? – потърка червеното си око Дора. –

Поборихме се и накрая го оправих – вниманието й се насочи към
листата на масата и седна до Симеон. – Какво пишеш?



- Не пиша, проверявам. Напоследък ловим доста нощници и дневници в
града, не по баирите. Зачестили са топлинните и сърдечните удари и на
други места, даже и в Гърция.

- Да, може би и там има, но не можем да огреем навсякъде – Доротея взе
разпечатена статия от гръцки сайт.

- Има нещо странно, Еньовден наближава и доста магове и баячи
подготвят ритуали.

- Демек, може да има някаква връзка, някой да подготвя нещо по-
голямо? – Доротея се опитваше да разчете написаното.

Полудници и полунощници бяха женски зли духове, които се
появяваха по различни часове в денонощието. Полудниците обикаляха в
следобедните часове, а техните посестрими, през нощта. Не винаги
можеха да се видят с просто око, но срещата с тях причиняваше
дискомфорт, кръвоизливи и симптоми наподобяващи сърдечен или
топлинен удар. Избягваха гъсто населените места като градовете,
появяваха се предимно в села, ниви и по пътищата като създаваха
проблеми на шофьорите. Представляваха пребледнели, изпити жени с
бели коси и рокли, със сиви очи. Тези през деня приличаха на млади
девойки, а през нощта обикаляха старици.  Симеон откри поне 7-8
подобни случая, което беше крайно необичайно. В последните месеци
двамата с Дора изловиха поне пет в близките градове.

- Трябва да проучим периметъра – потърка брада мъжът. – До кои
населени места продължават да скитат девойките.

- Може да е съвпадение – размаха ръце Дора.
- Преди Еньовден? – Симеон я изгледа под вежди.

Част 2 Еньовден

Доротея и Боян си ритаха топка на двора, когато през портата влезе
Вероника с няколко чувала под ръка.

- Утре е Еньовден! – каза ентусиазирано преди да поздрави.
- Добър ден и на теб – вдигна вежди Дора. – Да не си на имен ден?
- Не, ще берем билки и вие със Симеон няма да се измъкнете – размаха

пръст Верка. – И за вас има чували.

На Еньовден билките имаха най-голяма сила и всички магии се
получаваха. Тогава точно в полунощ се появяваха и разни мистични



растения на точно определени места в планината. Вероника беше
билкарка и с нетърпение го чакаше за да се снабди с важни съставки.
Миналата година тримата обикаляха планината цяла нощ и напълниха
Самурайката до дупка. Бъки помагаше като ги водеше из шубраците,
следван от мириса на една или друга билка. Най-важни бяха еньовите
билки, които изникваха в полунощ и вехнеха на изгрев слънце. Никой не
знаеше къде ще се появят, затова трябваше да обходят цялата гора.

- Сигурно – поклати глава Дора без особен ентусиазъм.

След като приспа Боян, майката отиде да прегледа писмата в
параклиса. Вратата му винаги стоеше отворена за да се вижда от по-далеч
светлината на горящия олтар и да се усеща мириса на пресен тамян. По
средата на малката бяла стаичка със заоблени прозорци стоеше свещника.
Хората си палеха свещички, мястото се приемаше за християнско.
Отстрани се намираше масичката със свещите, химикалка, пощенски
пликове и двете кутии.

Момичето отвори кутията с писмата и съзря черен плик най-отгоре.
Излезе отвън, седна на пейката и зачете. Пишеше кмет на малко село в
другия край на Родопите. Едно от малкото села, в които имаше повече
деца и младите не бяха избягали. Оплакваше се, че в рамките на няколко
седмици са били отвлечени близо пет деца от детската градина. Че
полицията е била на крак и не е имало никакви следи. Те са последната
надежда преди медиите да ги надушат.

- Ужас! – възкликна Дора и извади телефона набирайки Симеон. – Идвай
веднага! – после набра написания номер и веднага се свърза с кмета.

Партньорът ѝ дойде след половин час, а тя събираше багажа за неясна
експедиция. Като разбра какво става, натовариха Паджерото и тръгнаха
през балкана. След няколко часа се срещнаха с Васил Каменов, кмета на
малкото селце пред пейките на общината. Той приличаше на полят с
ледена вода, а около него ги гледаха десетки любопитни очи. Родителите
на отвлечените деца ловяха всяка дума от устните на пазителите.

- Господин кмете – поде Симеон. – Защо не ни се обадихте или да ни
потърсите, това е спешен случаи.

- Идвах до параклиса, но не намерих никой, никой не ми вдигна
телефона – отвърна с дрезгав глас Васил, който представляваше набит
мъж на средна възраст с прошарена коса и отекли сини очи. Симеон и
Дора се спогледаха.

- Както и да е , разкажете по-подробно. Какво се случи? – каза Дора.



- Децата ни ги няма! – възкликна един мъж от тълпата. – Това се случи!
- Това го разбрахме, но ако не ни кажете подробности не можем да

направим нищо – отвърна му Симеон. – Как са изчезнали, кой е разбрал
първи, че ги няма? Колко са точно на брой?

- Изчезналите деца са общо седем, изчезнаха в рамките на три седмици.
Схемата е била, че уж родителите им са идвали да си ги вземат по-
рано… - прокашля се кмета и продължи с леко треперещ глас. -
Лелките в градината се кълнат, че са били родителите им, те, с техните
лица! Идва полиция и човъркаха, взимаха отпечатъци и си тръгнаха,
нищо не направиха! А децата ги няма!

- Само в това село има детска градина, само в него младите хора не
ходят по чужбина и по София! – викна по-възрастна жена от тълпата.

- Съжаляваме, че се е получило така, повярвайте ни, искаме да помогнем
– отвърна ѝ Доротея. – Със сигурност ще направим повече от
полицията.

- Трябва да огледаме селото и да говорим с лелките от градината –
почеса се инстинктивно Симеон.

- Дадено! Дай да не губим време – изпука пръсти Дора и скочи от
малката платформа пред кметството.

Слисаният народ заедно с кмета проследи момичето докато отиваше
до Паджерото. От там извади огледала и чувал с билки.

- Това го разделете на десетина снопа и го запалете в краищата на
селото, да изгори хубаво – нареди на кмета и подаде огледало на
Симеон. – Аз взимам левия край, ти – десния, среща пак пред
кметството за обмен на информация.

- Слушам шефе! – отвърна с лека насмешка мъжът.

Селото не беше малко и личеше, че кипи живот. Къщите, оградите
отвсякъде се носеше усещане за свежест и чистота. Имаше добре
поддържани дворове и в далечината се чуваше мучене на крави. По
улиците преминаваха каруци и трактори, а от къщите се чуваше глъчка.
Дора се почувства горда, че все още съществуваха такива места в
България, но жалко за лошия повод. Със скромния ѝ опит бе обиколила
редица села и градове в района и по-далеч, а в повечето хората бяха по-
опасни и от най-свирепото създание. Сега двамата със Симеон се
разхождаха по тесните улички с огледала в ръце и проверяваха за духове и
следи. Размириса се на билки, огньовете вече горяха. Провериха
земеделските земи, поляните, гората и махалите, нямаше никакво



свръхестествено присъствие. Срещнаха се след няколко часа отново на
пейката пред кметството.

- Нищо – сподели Симеон.
- И при мен така – отвърна Доротея. – Минава следобед, ако имаше

дневници наблизо да са се появили.
- Мислиш, че има връзка, с онези случаи?
- Не мисля нищо, просто сме длъжни да се огледаме. Трябва да проверим

и тях – каза Дора и посочи с глава пълните маси отсреща в кафето.
- Не може да проверим цяло село. Засега ти предлагам лелките и кмета,

може би ни следят отблизо, но може и да не ни познават. Засега добре
са се скрили – говореше Симеон повече на себе си. – Взела ли си
цигари? – Доротея поклати глава. – ‘айде!

Пръв за проверка беше кмета. Цигарите представляваха смес от билки,
които дразнеха повечето зли създания и пушенето им причиняваше видим
дискомфорт. За хората си миришеха приятно, дори успокояващо.
Трябваше да подходят много сериозно и деликатно към случая, за което да
тестват доверието на всеки главен помощник.  Двамата се качиха в
кабинета при кмета без да чукат. Влязоха през вехта тапицирана врата със
стара табелка „Кмет“ в средно голяма стая облицована с тъмна дървена
ламперия. От ляво в дъното се намираше също толкова старо дървено
писалище с компютър отпреди десет години на него. Отзад на стената
седеше герба на общината закачена за знамето на България. Доротея се
постара да затвори всички скърцащи прозорци.

- Господин кмете! – започна Симеон с параден тон.

Мъжът седящ зад бюрото повдигна поглед от компютъра и каза тихо:

- Казвайте ми по име. Намерихте ли нещо?

Доротея запали въпросната цигара и нетрадиционния аромат се
разнесе из кабинета. Васил Каменов също усети мириса, но не реагира по
никакъв начин.

- Дали сме намерили, все още не знам дали е ваша работа – продължи
другият мъж. – Преди това искам да се уверим, че вие нямате
абсолютно нищо общо с онези, които крадат деца. Другото, което е.
Полицията най-вероятно ще се върне, не искам да им казвате
абсолютно нищо за нас.

- Много пъти сме си помагали, но в този случай може да си пречим –
обясни Доротея и духна право към бюрото.



Част от дима достигна лицето на кмета, но той пак не реагира по
никакъв начин:

- Втори мандат тези хора ми гласуват доверие. Не ме интересува кой и
как, искам децата да се намерят живи и здрави! – каза троснато кмета,
като размаха ръка за да се отърве от гъстия дим.

- Ние искаме същото – Доротея се приближи до бюрото и размаха
горящата цигара. – Имате ли пепелник?

- Какво е това? – кметът извади тежък кристален пепелник. – Мирише
много странно като на онези билки…

- Букет е – отвърна Доротея. – Успокояват нервите – и загаси цигарата.
- Ще се свържем с останалата част от екипа в параклиса – обясни

Симеон, отваряйки прозорците. – Искам ако знаете нещо да ми
отговаряте, но нито дума пред никой друг.

- Пред жена ви, децата, родата….. – изброи Дора и попита – Колко души
знаят, че сме тук и кои сме?

- Тези, които бяха пред кметството и помагаха за изгарянето на билките.
Родителите и близки на децата.

- Хм… Не трябваше да горим показно билките. Може би половината
село вече знае, че тука има баячи – Симеон разтърка слепоочията си. –
Добре, давай да звъним на Верка да видим какво ще измислим.

Двамата се настаниха на кафявите вехти кресла до кафената масичка,
която се падаше встрани от бюрото на кмета. Вероника беше осведомена
още по път и сигурно знаеше с какво си имат работа. Веднага вдигна
телефона с думите:

- Докъде го докарахте?
- Изгорихме малко билки и проверихме селото, няма следи – обясни

Симеон. – Преди време ми направи впечатление, че ловим дневници и
нощници на необичайни места и селото е в периметъра им. Може да
има някаква връзка.

- Не – заяви категорично момичето. – Това са организирани отвличания,
лудниците се подчиняват само на богове и царе. Отвличанията най-
вероятно са ставали от курдуши, това е дело на вещица. Събира децата
за Еньовден за магия, да си удължи живота.

- Какво?! – възкликна кмета.
- Кой е това?! – викна Вероника.
- Кмета, проверихме го, продължавай – изстреля Дора.
- Това е в общи линии. Планирано е доста дълго време, курдушите не

могат да вземат форма на когото си искат, затова сигурно са



откраднали по някоя лична вещ. Проверих в околните села, там няма
подобни случаи, което означава, че вещицата е нарочила само това.

- Сигурно заради детската градина – промърмори Доротея. – Или
бърлогата ѝ е наблизо.

- Което и да е няма никакво значение, самата магия е изключително
сложна, планирала го е много дълго време. Не е зле да проверите
родителите или лелките.

- Хм… Става сложно – Симеон се почеса по брадичката. – Или лелките
или родителите са курдуши, но ако проверим първо тези, които не са,
другите ще имат време да бягат.

- Аз съм за лелките – обади се Доротея. – По-лесно ще им е да се
престорят на 2-3 лелки отколкото на 7-8 родителя – присви очи и
погледна кмета. – Седем.

- За магията трябва четен брой деца – обясни Верка. – И нямате никакво
време. Еньовден започва утре след дванайсет, така че се размърдайте.

- Отвлечените деца са седем! – викна Симеон. – Значи им трябва още
едно и то бързо.

- Ще рискуват и това ни е шанса да ги хванем – щракна с пръсти
Доротея.

- Но детската градина не работи – каза Васил.
- Още по-хубаво, ще търсим родител – Симеон направи едно кръгче на

кабинета. – Ще ми трябва информацията за родителите в детската
градина, трябва да пресеем.

- Те са тук в архива на общината – обясни кмета. – Имаме към 30 деца,
които посещават редовно.

Кметът скочи от мястото си и тръгна по студения коридор надолу по
стълбите, двамата пазители го последваха. От долния етаж кънтеше глас,
Симеон им направи знак да спрат:

- Полицията… - прошепна.

Висок набит мъж с бръсната глава разговаряше с възрастния пазач на
общината. Не носеше униформа, но значката му се виждаше закачена на
колана. Като видя кмета веднага се насочи към него.

- Пешев, криминална полиция – представи се. – Тук съм във връзка със
случая на отвлечените деца. Искам да знаете, че е организирано
активно търсене в селата и района – погледа му се спря на екипа. – Ще
ви помоля да дойдете с мен, трябва да уточним някои неща насаме.

- Разбира се – подчини се Васил и тръгна с полицая, като хвърли тъжен
поглед на агентите.



- Да му е*а ма*ката! – тихо възкликна Доротея. – Сега какво ще
правим!? Нямаме време!

- Тихо, не мрънкай – сръчка я Симеон. – Кой знае колко време ще го
държи, можеше да ни даде поне имената.

Двамата излязоха на малкия площад пред кметството, точно срещу
него имаше стара двуетажна сграда с мраморна облицовка, която се
ползваше за магазин и кафе. Малки пластмасови маси и столове бяха
наредени на платформа висока около половин метър. Те си знаеха, че в
селските кафенета винаги седеше някой и се надяваха да дочуят някоя
клюка, която може да им даде посока. За тяхно нещастие двете маси, на
които имаше хора станаха малко след като ги видяха. Дори продавачката в
кафето ги гледаше смутено, а не можеше да питат направо, защото темата
бе деликатна и не се знаеше кой може да ги изпорти на полицията.

- Братче, все едно сме някакви престъпници! – въздъхна Дора.
- Сме или не сме трябва да си пазим гърбовете – отвърна Симеон. – Само

на центъра има две партулки и дремещи полицаи.

След по-малко от час се появи и Верка с другия джип и още някои
важни за мисията предмети. Носеше зелени качулки – така наричаха
мантиите, с които се криеха от свръхестествените създания да не разбират,
че искат да ги убият, понеже от употребата на отвари и билки, мириса и
излъчването им се беше променило, и духовете ги откриваха по-лесно.
Затова трябваше да носят специални талисмани и дрехи с нишки от диви
отровни растения за да не бъдат усетени, особено когато преследват нещо.
Като видя Самурайката да спира на центъра Дора възкликна:

- Боян! Кой го гледа?!
- Оставих го на баба, спокойно – отвърна Верка като подаде рошавата си

глава през прозореца.
- Как спокойно!? Що не казваш, че идваш?!
- Щом уточнихме, че става дума за вещица трябваше да ви донеса някои

неща – Верка излезе, отвори багажника и вътре се показаха дръжки на
мечове, туба с бензин и чувал с билки. Дора веднага затвори вратата и
се огледа.

- Тук е бъкано с полиция! Селяните ни гледат като полезно изкопаемо!
- Спокойно, аз поемам оттук, отивай си при детето – Верка я побутна. –

Само да свалим работите.

Дора си пое дъх да продължи да вика, когато Симеон се хвърли и
запуши устите и на двете. Някъде в далечината се чуваха крясъци. Той
тръгна по следите на виковете без да дава обяснение на въпросителните
погледи на момичетата.

- Това е битов скандал, Симеоне! – викна Дора.



Тримата проследиха виковете и спряха на няколко пресечки след
общината. Там се вихреше бесен съседски скандал между две успоредни
къщи. Една баба дърпаше внучето си и се опитваше да го прибере през
портата, докато майка му и друга жена си крещяха.

- К‘во искаш, ма! Мъжа ми зема, сега и дрехите от гърба ми земи!
- Не съм пипала нищо, ма! Умрела съм ти за парцалите и на прасето

няма да постела!
- Да, ама едно време идваше у нас и викаше, како Златке дай някоя

хубава рокля!

Пазителите се  криеха зад висок дувар и слухтуваха.

- Голяма си клюкарка – прошепна Дора, а мъжа размаха ръка в знак да
мълчи.

- Те се карат за някаква дреха от простора… лична вещ! Това ще е
последното дете! – възкликна тихо Верка. – Трябва да им кажем!

- Стой – дръпна я Симеон. – Ако разберат никога няма да можем да ги
хванем.

- Трябва да изчакаме да изведат детето и да го проследим – включи се
Дора.

- Ние да го проследим, ти си отивай при детето - изгледа я нарицателно
Симеон.

- На най-хубавото ще ме отрежете! – разсърди се тя.
- Хиляда пъти си го казвала, че не искаш да го оставяш да спи сам –

обясни Симеон. – Щото  е на мама детето!
- Можеше да го докараш – завърши Доротея и не изчака отговор.

Останаха Симеон и Верка да догледат скандала.

- Какво стана с кмета?! – попита билкарката.
- Остана да дава обяснения на полицията. Трябва да прекараме джипа и

да се редуваме да дебнем къщата.
- Отвличането няма да е по-рано от привечер.
- Когато и да е, имаме следа и дано да не се прецакаме!

Паджерото спря на няколко метра от къщата, като преди това
двамата старателно огледаха района дали няма задни входове или
вход/изход към някоя съседка. За да не бият на очи свалиха чуждия
регистрационен номер и поръсиха с отвара за да не се усеща аромата на
Родопски параклис. Симеон надяна качулката и приготви две сребърни
саби, факла и пистолет. Рядко ползваха бойни патрони и огнестрелни
оръжия, повече боравеха с такива за пейнтбол, защото направата на
патрони беше по-лесна и не издаваха силни тътени. Верка със
съдействието на бабата майсторяха патрони от билки и отвари, които
старателно съхраняваха в кесийки приличащи на пълнители. Не след



дълго и кмета се свърза с тях за да ги предупреди, че полицията обикаля
наоколо, но въпреки това предложи съдействие за родителите. Разбраха,
че въпросната жертва е дете на самотна майка, чийто баща избягал със
съседката на София, след което си хванал друга и жената отново се
прибрала на село. Оттогава комшийките се мразели. Пазителите не се
интересуваха от личните мотиви, но в този случай това ги издаде. Не
знаеха кога точно е открадната дрехата, но за приготвяне на отварата
трябваха около осем часа, което значеше, че курдуша ще дойде или
привечер или утре рано сутринта, защото на вещицата ѝ трябваше време
да подготви ритуала за подмладяване, а до Еньовден оставаха по-малко от
24 часа.

Започна да се стъмва, а двамата от джипа не изпускаха от поглед
кафявата ламаринена порта, в която влезе детето. Прозорците на
двуетажната къща светеха и отвътре се чуваше глъчка. Дали някой друг
наблюдаваше къщата? Верка се огледа, но нямаше нищо подозрително.
Никакво движение, минаваше по една кола на повече от час, не се
забелязваха сенки, животни, дори полицаите се бяха покрили. Мина девет
часа и единствената работеща лампа в края на улицата светна.
Изглеждаше като светлина в дъното на тунела, защото бе толкова далече.
След още два часа повечето прозорци, включително и тези на къщата на
Марая(така се казваше детето), угаснаха. Симеон дремеше на
пасажерската седалка, а Верка със слушалки ядеше желирани бонбони и
мляскаше. Нощта също мина спокойно, към четири часа уличната лампа
угасна и се появи малко движение на камиони, явно дървари отиваха на
сеч. Вероника събуди партньорът си с половин термос изстинало кафе и се
сви на кълбо като тихо заспа. Той се прозина дълбоко и си направи
гаргара с кафето. Отвори прозореца и сутрешния планински въздух го
поободри. Вдишвайки дълбоко усети странна нотка на изгоряла плът.
Надяваше се да не е детска. Вещицата беше започнала да бае за магията и
до няколко часа курдуша трябваше да се появи, и да отведе момиченцето.
Бърлогата ѝ се намираше доста близо щом сутрешния вятър носеше
миризмата.

Така и стана, след два часа, към шест и половина оригиналната
майка излезе добре облечена за работа. Червена кола спря пред портата и
тя се качи, и замина. Симеон разтърка ръце, всеки момент щеше да се
появи фалшивата майка, облечена в същите дрехи.

- Верке, ставай! – бутна жената до него, а тя го изгледа сънено. – Сега
ще дойде!

Има-няма пет минути и майката се върна пеша като мина покрай
джипа без да обръща внимание. От параклиса се втренчиха в дървената
врата на къщата. След още няколко минути излязоха майката и дъщерята,



а Симеон бе надянал екипировката. В селото нямаше никакво  движение
освен дегизирания курдуш и момиченцето, затова наметна тъмно-зеленото
наметало с качулка отгоре. Те се движеха пеша с умерено темпо. Марая
обясняваше нещо, а похитителя отвръщаше с по една дума. Отново
минаха покрай джипа, удобен момент, в който в огледалата лъсна
истинския силует на придружителя. Кафява мантия с качулка, в която
преглабяше прегърбено създание.  Симеон брои бавно до десет и излезе от
джипа с хендсфри в ухото и качулка на главата. Създанието продължи до
края на улицата и сви по черен път, който водеше до чешма с няколко
корита, служеща за водопой на животните. До нея течеше малко поточе и
пътя минаваше през тесен каменен мост и водеше в гората. Опитния нос
на Симеон долавяше още по тежък мирис. Те не продължиха по пътеката,
а се спряха при моста, висок към метър и половина. В основите му до
рекичката имаше почти незабележим дървен капак. Когато го отвори
оттам се чуха детски писъци, които смутиха момичето.

- Мамо! – успя да извика, преди да бъде блъснато в тясната дупка.
Курдушът се огледа, след което я последва и затвори капака.

- При чешмата за водопой са! – прошепна остро Симеон.

Той се приближи до скривалището и опря ухо на капака покрит с мъх,
но в дупката имаше магия. Можеше да чуе нещо само ако се отвори, но
щяха да го разкрият. Верка спря джипа още преди черния път и дойде
пеша. Намери другият агент залегнал в храстите. Направи ѝ впечатление
мириса, землянката трябваше да има комин, някъде наблизо. Практиката
ги бе научила да не действат прибързано, особено в такива случаи, когато
има и деца. Тя огледа и опипа дървения капак и после каменния мост. От
коловозите личеше, че колите и камионите минаваха през потока, защото
мостчето изглеждаше старо и тясно. Чу се тропот отвътре и Вероника
веднага скочи в храстите при Симеон. От скривалището излезе
прегърбено човече с дълбока качулка, от която не се виждаше лице.
Имаше дълги, остри, тъмно сиви, канапени пръсти и носеше кафява дълга
роба, която се влачеше по земята, но не оставяше следи. За секундите,
които остави отворено се чуха детски викове и баене на стара жена.

- Не е много стара, около 200 години, като  гледам курдушите какви са
прегърбени – каза Верка. - Избрала го е защото в моста има вградена
сянка и повечето местни се страхуват да ходят.

- Или може тя да е вградената жена – предположи Симеон.

Курдушите бяха слугите на вещиците и магьосниците, по вида им
можеше да се познае възрастта на господаря им. Повечето представляваха
безлики, червенооки човечета с ръст на деца, облечени в роби, направени
от  канап. За да служат вярно трябва да бъдат призовани и колкото по-
силен е един магьосник, толкова по-способни помощници си вика. На



въпросната вещица бяха хилави и прегърбени, което значеше, че все още
не е от най-опитните.

- Няма да ги убие преди полунощ, иначе магията няма да стане – обясни
Верка.

- Как ще действаме, не можем да запалим бърлогата, ще рискуваме
децата – почеса се Симеон. – Имаме ли всичко? Ще викаме ли Дора?

- Няма смисъл да я разкарваме – отговори Вероника. – Вещицата не е
много опитна, така, че ще можем поне да я зашеметим с приспивно
биле. Трябва да намерим комина на скривалището и оттам ще хвърлим
билката предварително запалена. Ти ще залостиш капака под моста,
докато се ошашавят, после влизаме, обезвреждаме вещицата,
извеждаме децата и така.

- Нямам забележки – поклати глава мъжът. – Сега да огледаме района.

Комина на бърлогата трябваше да е някъде близо, но умело скрит.
Това издаваше скривалищата на магьосниците и вещици, че винаги имаха
огнища, на които правеха отвари и магии, свързвани с горене.
Специфичните аромати винаги съпътстваха и  най-умело скритата
бърлога. По пътя на логиката този на сегашната вещица трябваше да е
след моста някъде в гората между дърветата. Там дълбоки коловози от
дърварски камиони разполовяваха гъстия лес. Вероника взе лявата страна,
Симеон дясната. След кратък обход по земята нямаше никакви белези, а
мириса се превръщаше в смрад.

- Това не е на хубаво, Верке – направи физиономия на неприязън мъжът.
- Чакай – прошепна му тя и изтича по-навътре. Подхвана да свири весела

мелодия  и не след дълго получи отговор. След няколко минути на
дърветата над нея накацаха десетки птички.

На близкия клон над нея кацна славей със сини крила и очи като на
човек.

- Какво искаш? – попита с писклив детски глас.
- Да ми кажеш къде е комина на вещицата – отвърна Верка.
- А ти какво ще ми дадеш?
- Ще ти дам от нашите череши да си нахраниш децата. После ще отидеш

до параклиса и ще почукаш на прозореца на кухнята, Доротея ще ти
даде колкото искаш – отговори му Верка.

- Щом е за вашите череши, ще ти кажа – поклати глава славеят. – Ей там
е в дънера на едно дърво.

Птицата полетя и жената я последва. Заведе я до изсъхнал дънер
целия обрасъл в храсти. Там мириса бе най-силен.

- Благодаря ти – поклони се Вероника. – Наградата, че чака в параклиса.



Славеят отговори с поклон и полетя. Дора веднага беше
информирана да чака гости и да ги почерпи с хубавите череши. Те растяха
зад Родопския параклис и птиците ги обожаваха, но дървото бе
прокълнато и само човек можеше да бере от него.

Заедно със Симеон разчистиха храсталаците и пробиха дупка в
изсъхналата коруба на дървото. Смрадта стана още по-силна.

- Тук трябва да е, няма грешка – каза той като прокара пръчка през
дупката.

Вътрешността на дънера беше куха и посиняла, в подножието му
зееше черна яма, от която струеше пушек.

- Действаме! – плесна с ръце Верка.

На родителите нямаше да им хареса, че щяха да упоят и децата им, но
двамата прецениха, че е по-удачния вариант за всички. После можеше да
мине за детски кошмар за да им се спести някоя травма. Приспивното
биле действаше предимно на хора и на по-слаби същества и го използваха
главно за да неутрализират някой дразнител за няколко часа. Вареше се на
чай, но и пушека му предизвикваше същия ефект. Вероника имаше
направени няколко фишека с фитили, които приличаха на димки. Симеон
зае позиция на дървения капак под моста, разкара мъховете, извади
маркер и надраска няколко символа като поръси и запали малко тамян.
Даде сигнал по хендсфийто на Верка, която чакаше до комина. Тя запали
малкия фитил на цилиндричната структура и изчака да започне да бълва
дим. Хвърли го със сила в дупката и захлупи с няколко пласта вълнено
одеяло. Шумоизолиращата магия действаше, затова не се чуваше нищо, но
Симеон разбра, че нещата се случват като дървения капак започна да се
тресе. Той седна отгоре и зачака. Не след дълго набезите затихнаха и
Вероника се присъедини към него. Двамата надянаха по един противогаз и
рязко отвориха капака. Отвътре излязоха облаци гъст бял дим и не се
чуваше нищо. Жената запали факла, която абсорбира пушека и вече
можеше да видят изкопани стълби водещи надолу в земята. На пътя им
лежаха два зашеметени курдуша, които лениво повдигаха глави,
имитираха състоянието на създателя си. Симеон ги хвана за мантиите и
провлачи надолу. Тесния коридор ги отведе до овална тъмна стая с черни
каменни стени и различни алхимични установки. По стените висяха
вериги и камшици, а срещу тях на голяма дървена маса имаше наредени
осем колби с гъста жълтеникава течност. До масивната маса лежеше
възрастна жена с толкова сбръчкано лице, че изглеждаше като намачкано,
носа ѝ висеше все едно всеки момент ще падне. В ръката си стискаше
облодънна колба, а сивите й очи приковаха двамата пазители.



- Проклети да сте! – изруга с напукани устни и ръката ѝ бавно се
пресегна към обувката на Симеон.

Верка не й обърна внимание и започна да обикаля, поглъщайки
гъстия дим. Спря се до тухлената камина с плод отгоре, където се
намираха децата. Там заградени с дебели арматурни решетки спяха всички
малчугани, сгушени едно в друго.

- Ключ! – извика Вероника.

Симеон обърна вещицата по гръб като изтръгна колбата и я изпрати по
камината. Течността изсвистя и разпали огъня. Старицата се опита да впие
острите си нокти в крака му, но той настъпи двете ѝ китки и започна да
пребърква тъмната престилка. Заради приспивното биле вещицата не
оказа голяма съпротива, а само се опитваше да се надигне и да рита с
крака.  Намери ключа вързан на верижка за врата и веднага го свали и
метна на Верка. Тя отключи децата и нарами едно като го понесе към
входа. През това време Симеон обърна неадекватната вещица и я завърза с
белезници за ръцете и краката през масата. После се включи в пренасянето
на жертвите, като ги изнасяха от страната на гората, скрити зад големите
корени на няколко крачки от моста. Оглеждаха се внимателно за полиция
и се надяваха, че няма да ги прекъснат и да бягат като престъпници.

Всички деца бяха изнесени и положени на голямо одеяло за пикник
между дърветата. Скоро щяха да се съвземат от свежия въздух, но
пазителите не бързаха да ги будят, защото имаха още работа. Трябваше да
обърнат всичко, слязоха за последен път. Вероника се загледа в някои
отвари подредени на рафтовете, но Симеон я изпревари и събори всичко
на земята. Натрупа безжизнените курдуши до огнището и хвана един
метален прът.

- Нямаме време! – съобщи бившият войник.

Вероника мина покрай масата и се пресегна да хване една мензура от
установката. Тогава закопчаната вещица, която се правеше на зашеметена
обърна масивната мебел и връхлетя на момичето с вретено в ръка. Симеон
я фрасна с металния прът в главата преди да е стигнала Верка, която
залегна встрани. Двамата я хванаха за престилката и натикаха в огнището.
Вещицата избухна в пламъци, сеейки клетви по техен адрес, кожата ѝ се
топеше като масло, а червените очи изпъкваха на огнения фон. Последва
обилно поливане с бензин и ръсене с букет от билки против уроки.
Вероника забеляза дупка в каменната стена, където явно бе вградена
сянката на жената, превърнала се във вещица. Там беше натъпкана бялата
ѝ роба, която крепеше моста. Преди много години строителите вграждали
сенки на млади жени за да заздравят основите. Вградените хора често се
превръщали в таласъми и зли духове.



- Явно още преди да я зазидат си е била вещица – констатира Вероника.
– Оставила си е робата да не пада моста и курдушите са я измъкнали.

От камината се чуха последните слова на вещицата:

- Мразя ви! Всичките хора! Където ме заточихте в тая дупка! Бял ден да
не видите!

Пазителите винаги носеха талисмани против клетви и уроки, затова не
ги стигаха. Колкото и да ги кълняха, нищо не се сбъдваше. Симеон поля
стълбите и се изкачи нагоре. Без да се замисля драсна няколко клечки
кибрит и ги хвърли в локвата бензин. Дупката избълва огън, а той затвори
капака.

- Никога няма да свикна с убиването на вещици – каза умислено
Вероника.

- Приеми, че те не са хора – отвърна Симеон. – Били са хора, но в
момента, който са посегнали на другите, са изгубили човешкото.

Бившият войник извади телефона и се обади на кмета. Нямаха много
време, затова напръскаха децата със свежа вода от поточето. Малчуганите
започнаха да отварят очи и да се оглеждат сънено. Симеон и Вероника не
можеха да ги оставят сами, затова ги поведоха към коритата за водопой.
Кметът дойде с малък джип подобен на самурайката и едва не спря в
чешмата.  Излезе от колата, а на лицето му се изписа върховно
облекчение. Децата  поздравиха енергично и започнаха да го разпитват за
родителите си. Пазителите използваха суматохата за да се изнесат, но
когато стигнаха до колата няколко патрулки запречиха пътя.

- Били сме на разходка и сме намерили децата спящи в гората – изстреля
Симеон, а двамата стояха от двете страни на паджерото и се усмихваха.

Полицаите наслизаха от колите.

- Ловците на духове – каза приветливо мъжки глас.

Висок строен мъж към 50 годишен с дълги криви зъби и дълбок глас
крачеше между патрулите. Името му беше Кирил Кирилов и с параклиса
поддържаха приятелски отношения като си помагаха в трудни моменти.
Той погали голото си теме като държеше някакви документи и се ухили
ехидно.

- По принцип трябва да ви водим с нас да давате показания, да ви
разпитваме  и те такива – вдигна поглед към двамата от параклиса. – Обаче
понеже сте ми приятели, няма да ви разкарвам. Ловете си там таласъмите и
ако има нещо ще се чуваме.

- Тъй вярно, господин полицай – Симеон му стисна ръката.



- Свободно войнико – Кирил козирува. - ‘айде, живо здраво и никога не
сме се срещали по тези земи

Верка и бившият войник си хвърлиха по един поглед и бързо се
натовариха в джипа, като потеглиха веднага.

- Браво на Кирето – въздъхна Симеон. – Замалко си помислих, че ще ни
разкарват по районните.

Камъните от моста започнаха да падат като полицаите се заеха да
търсят отпечатъци. След няколко минути конструкцията се сгромоли, а
униформените се разбягаха. Случаят приключи доволно, затова нямаше
какво да търсят и да дълбаят повече, поне така смяташе Кирилов. Няколко
часа след събитията параклиса си получи наградата заедно с  няколко
литра домашно вино и луканка, изпратени по пощата. Имаха лична покана
от кмета за черпенка, но предпочетоха да се връщат, защото след няколко
часа трябваше да обикалят баирите за билки.

Часовникът удари дванайсет, а паджерото бръмчеше по черните
пътища на Родопа планина. Въоръжени с прожектори и чували, Верка
въртеше компас със светещи стрелки и юркаше Симеон по необходните
долове. На Еньовден в планината винаги цареше тишина, чуваше се само
шумоленето на горските потоци и понякога стъпки на някое животно. От
този ден нататък започваха самодивските сборища и мистичния живот в
гората цъфтеше с най-ярките си цветове. Понякога можеха да срещнат
таласъми, но повечето създания поддържаха добри отношения с
параклиса. Стигаше се до неприятни случки само ако една от двете страни
нарушеше баланса, хората започнат да рушат света на горските създания
или обратното. Това беше догмата и неписания закон на пазителите от
Родопският параклис и Горският цар. Всичко е наред, когато не си вредим.

Вятърът подухваше леко и разнасяше аромата на гора, прясно
разлистените дървета тихо шумоляха. Толкова свежо, че човек забравяше
да спи. От другата страна на планината Дора и Бъки също мереха баирите
в търсене на билки. Вероника ѝ бе изпратила дълъг списък с растения в
района. Младата майка сновеше през поляните близо до крепостта в
търсене на Напръстник, когато в мрака се открои бяла рокля. По средата
на поляната стоеше като призрак млада стройна жена вперила поглед в
Доротея, която насочи фенерчето към нея.

- Доротея! – възкликна жената видимо смутена от светлината.
- Гана!? – отвърна тя. – Как си?

Гана самодива приличаше на жена около двадесет с нежни черти и
тънки устни. Кожата ѝ бе леко мургава, изпечена, за разлика от
посестримите ѝ, които се сливаха с белите рокли на гърбовете си. Очите ѝ
приличаха на едри бадеми, тъмно кафяви на цвят. Отвсякъде от нея



струеше грация, превъзходство. Стъпваше с лекота с тънките си дълги
боси крака и все едно се носеше над тревата. Всеки мъж можеше да си
мечтае за такава красавица. Повечето самодиви приличаха на балерини,
движеха се с плавни грациозни движения, които хипнотизираха. Гана
беше екзотична, Симеон ѝ викаше циганката. Пазителите познаваха почти
всички самодиви, обитаващи Родопите и между тях нямаше вражда, само
лека досада и ненавист.

- Живо здраво – усмихна се ехидно Дора. – Бях ти направила баница, но
я забравих вкъщи.

- Другия път, сега си бери билки и гледай да не стъпваш накриво –
отвърна с равен глас самодивата и се завъртя като изчезна между
дърветата в края на поляната.

Тя погали Бъки, който през цялото време гледаше изпитателно, готов
да се намеси.

Част 3 Двете страни на монетата

„Това лапе още виси тук“ – мислеше си Доротея докато се
прибираше с дремещия Боян на задната седалка. Те често ходеха до града,
защото момчето си искаше детска компания и на моменти подлудяваше
целия параклис. Имаше си и приятели, с които се събираха редовно и
играеха на площада. На пейката пред параклиса седеше хлапе на не повече
от дванадесет години и дялкаше пръчка с джобно ножче. Личеше си, че е
от дома за деца в селото, защото маратонките и тениската му бяха поне
два номера по-големи. Самурайката го подмина и се спря при къщата.
Дора слезе и внимателно гушна дремещия си син от задната седалка.
Момчето примигваше сънено. Тя с бърза крачка го пренесе през двора
нагоре по стълбите към тяхната спалня. Стаята им не бе нищо особено,
даже още ѝ седяха някои плакати от тийнейджърските години на рапърите
ONYX, Wu-tang и NWA. Имаше легло персон и половина, и дървена
кошарка за Боян намираща се до прозореца. В дъното се подвизаваха
гардероба, боядисан в свежо зелено и телевизора. Мебелите бяха стари,
обслужвали няколко поколения  и Доротея се бе опитала да им придаде
по-модерен вид. Един огромен бук растеше точно пред прозореца и
пречеше на слънчевите лъчи да проникнат в стаята. Настани момчето да
си легне и включи бейбифона, после излезе от стаята на пръсти. Долу
Верка и баба Анка гледаха някакъв сериал, а Симеон решаваше тест от
списание като дъвчеше парче луканка.



- Ня‘къв лапешор се мотае цял ден около параклиса – започна Дора като
се настани до Симеон.

- Сигурно е от дома – отвърна замислено Симеон.
- Ще отида да го видя – съобщи тя и напусна стаята.

Излезе от вилата и отиде до параклиса като викна отдалеч.

- Ей момче! – детето се обърна, а след няколко крачки Дора установи, че
се е объркала. – Ох, прощавай! Гладна ли си?! В къщата има супа, ела
да ядеш.

Момичето, което от далече приличаше на момче имаше къса,
стърчаща, русолява коса, леко дръпнати очи и чип нос. Тениската й
седеше като на закачалка, защото беше изключително слаба, а с широките
маратонки стъпваше като в легени. Погледна Доротея и стана като
одобрително поклати глава. Приеха я в трапезарията и получи топла
зеленчукова супа с няколко филии. Ядеше като невиждала и пръскаше от
супата по покривката, което не се понрави на Симеон.

- Не ви ли хранят в тоя дом? – измрънка той.
- Не е яла от снощи – отговори Дора вместо пълната уста. – Разбрали са

се да ходят на Главата, обаче се е загубила и е дошла тук. После ще я
върнем в селото.

- Хубаво – облегна се мъжът и след като се убеди, че е изсърбала цялата
супа попита: - Как се казваш?

- Гергана – отвърна момичето с дрезгав глас.
- Аз съм Симеон – представи се. – Ако искаш остани да си починеш,

защото след малко ще те върнем пак при братята ти.
- Нямам нищо напротив, по-хубаво е отколкото у нас – отвърна Гергана

довършвайки третата филия сух хляб.
- Имам едни стари маратонки, искаш ли ги? – намеси се Верка, която

излизаше и съзря огромните кецове на Гергана.
- Не, благодаря, Панчева каза, че така или иначе ще порасна и ще ми

станат тамън.

След малко Дора и момичето се натовариха на малкия джип и
потеглиха към едно от селата, където се намираше дома за изоставени
деца.

- Кажи ми ако имаш нужда от нещо – жената й подаде номер. – Може да
ми звъниш когато искаш, включително и за пари – Гергана се втренчи в
нея. – Това си е кражба от свято място, не те ли е страх, че бог ще те
накаже.

- Но аз не съм взимала нищо – прошепна тя.
- Няма значение, не ям доматите с колците, така, че замълчи – отвърна

спокойно шофьорката. – Недей да ги храчиш за глупости.



- А ти вярваш ли в бог – Гери впери поглед в по-голямото момиче.

Доротея се изхили ехидно.

- Ти вярваш ли?
- Аз попитах първа.
- Зависи какво разбираш под бог.
- Ти какво разбираш?
- ‘айде да запазим пълноценния разговор за друг път, защото стигнахме

– Дора опря пръст в средата на челото на Гергана, която я зяпаше
втренчено.

Джипа спря пред дома и събратята на Гергана я посрещнаха
радушно както и Доротея, която събра любопитните погледи. Тя извади
кашон с вафли и тава с домашни сладки и ги раздаде на децата. Една от
възпитателките попита на висок тон:

- Да не ви е правила проблеми?!
- Не, беше се изгубила – отвърна Дора и подаде остатъците от

черпенката. – Много поздрави на директора.
- Како Дора, ще ме вземеш ли, някой път да ловим духове – попита едно

от най-малките попълнения, четиригодишния Андрей.
- Ще те взема, но после да не се напикаеш – отвърна тя като го погали по

главата.
- Няма, аз съм без‘сашен! – удари се уверено в малките гърди.
- Добре тогава – усмихна се още по-широко.
- Най-без‘сашния – по-големите деца го наобиколиха. – Дрейчо,

машината.

Гергана го гушна и завъртя във въздуха. Възпитателката се развика и
бандата деца се пръсна. Доротея им помаха за довиждане и потегли
обратно към параклиса. Тя беше възпитаник на дома. След ужасяващ
инцидент със семейството си изкара 2 години там преди баба Анка да я
прибере. Децата често ги посещаваха, защото предизвикваха голямо
любопитство какво правят. Някои дори им подражаваха като си правеха
мечове и бъркаха разни отвари. Кръжаха предимно около „Главата“ и
изоставеното село Кукувица като се бореха срещу таласъми и вампири. За
жалост почти никой не оставаше в района след като порасне, пък камоли
да гони самодиви по балкана.

По пътя Дора получи обаждане от Симеон. Трябваше да провери за
изчезнал човек през няколко села в малък семеен хотел на десетина
километра от Пампорово. Там я чакаше симпатична жена с руса,
направена на кичури коса и тежък грим визия, която не отговаряше на
повода и спортното ѝ облекло.

- Здравейте – поздрави Доротея. – Вие сте Катя?



- Да, приятно ми е – каза леко пренесено и двете си стиснаха ръцете.
- Собственика ни потърси, какъв е проблема?
- Мъжа ми изчезна снощи с колата. Не си вдига телефона, никакъв го

няма. А ние сме тук на почивка, няма къде да е отишъл.
- Ами снощи какво е търсил? – тя вдигна вежди.
- Скарахме се и той тръгна на някъде.
- Накъде?
- Не знам, натам, по онзи път – Катя посочи произволна улица.
- Добре – въздъхна. – Ще направим, така, дайте ми някакъв негов личен

предмет, часовник, може и дреха, нещо, което съдържа неговата
енергия.

- Часовник, дреха, енергия – повтори си кифлата. – Сега ще дойда!

През това време Дора посети шефа на хотела или техен бивш клиент.
Казваше се Климент и притежаваше хотел Елеганс. Приятно място, в
средата на гората, често местните бизнесмени водеха любовниците си там.
Момичето влезе в задимения офис на първия етаж без да чука. Шефът я
погледна изпод дебелите вежди, но поздрави учтиво. Беше заклет пушач и
подаде отворена кутия маркови цигари с думите:

- Искаш ли да продухаш?
- Не, от твойте ме боли гърлото – отвърна Дора и си запали от нейните

като седна срещу бюрото му. – К‘ва е тая кифла където ни пращаш?
- Явно са дошли на свободна консумация, но мъжа ѝ е изчезнал снощи –

отвърна мъжът с дрезгав глас. – Полицията я е отбраздила, защото няма
48 или колкото трябва часове, затова звъннах на вас.

- Аха…. Значи ще търсим някакъв пиян е**ч по родопските чукари! –
възкликна саркастично.

- Не е баш така – усмихна се Климент. – Доволни ще останете, ще
видите.

- Хуба‘о – изрече само тя като през прозореца съзря Катя и стана от
стола.

Напусна кабинета и настигна блондинката. Тя ѝ подаде чифт мъжки
боксерки, а другата жена ги взе с колебание.

- Казахте личен предмет – започна Катя. – Това е най-личното, което
мога да намеря.

- Нали са прани? – попита инстинктивно Доротея.
- Мхм – поклати глава доволно Катя.
- Добре, ще го потърсим. Запишете си номера, когато имаме някакви

новини веднага ще се обадим – потупа я по рамото и се завъртя.
- Изчакай! – викна кифлата и извади пощенски плик. – Това е аванс,

казаха ми че не работите безплатно, пък и ако си станем приятели.



Доротея пое плика и поклати глава. От обема му личеше, че сумата
вътре не беше малка. Случваше се нещо странно.

След малко в параклиса двамата със Симеон преброиха сумата –
2000 лева, аванс.

- Тази да не е капарирала някой апартамент? – вдигна вежди Симеон.
- Или са направили някоя беля, или жена му на тоя ще го убие ако

закъснее за събирането с майка му – Верка седеше срещу тях и се
подпираше.

- Както и да е, това са много пари за подобно нещо и каза, че е аванс –
заяви Дора.

- Много или малко, няма да ѝ връщаш ресто – каза Вероника като се
надигна от стола. – Давай ги тия гащи сега да го видим къде е
палавника.

Верка слезе в мазето, където се намираше алхимичната лаборатория.
Там заедно с баба Анка приготвяха отвари, правеха и разваляха магии.
Лабораторията заемаше цялата подземна площ на къщата високите
масивни стелажи образувата лабиринт между прецизно наредени билки и
течности. Буркани с надписи „крила от прилеп“, „очи от жаби“ и подобни
красяха белите рафтове, всичките подредени по големина и вид. В единия
ъгъл си бяха направили химическа камина и дълга маса облепена в
плочки, от която стърчеше метална решетка, за която закрепяха
установките, когато извличаха и дестилираха разни неща. Непосредствено
до химическата част се намираше и истинската камина, където стоеше
обърнат оболдънен казан. Няколко паравана закачени за носещите колони
деляха зоните, всяка снабдена с мивка и водопровод. Подът бе направен
със светла мозайка и придаваше на мястото свеж, не толкова зловещ вид,
също и десетките лампи допринасяха за атмосферата. Всъщност тъмните и
подгизнали мазета на магьосниците бяха голямо клише и не особено вярно
твърдение. На всеки, които се занимаваше с подобни неща му трябваше
светлина, в редки изключения мрак, когато съставките се разпадаха.
Подземията бяха подходящ избор, заради голямата си площ и
дискретността. В другия ъгъл се отличаваше олтар направен като маса с
почернял мангал до него. Вероника извади книжна карта на района и
сушено разковниче като остави бельото на масата. Намали осветлението и
запали дебела свещ от едната страна, в мангала насипа билката, като също
я възпламени. Постла картата на средата и отряза малко парче плат от
боксерките. Затвори очи, изрече няколко думи и запали парчето като
веднага го хвърли нависоко. Парчето падна на картата и стана на пепел.
Останалите двама, се надвесиха над главата ѝ.

- Този може би вече е мъртъв – отвори очи Вероника. Следите от
изгореното са пръснати.



- Енергията му се разсейва – прошепна Дора.
- Дали е някоя мафиотска история? – зачуди се Симеон.
- Тялото му се намира в дола, сега ще го видим – Доротея дръпна картата

и тръгна да се качва.
- Чакай и аз идвам! – викна Симеон. – Ми ако са мутри?

Човекът трябваше да се намира в Дълбок дол, на десетина километра
от хотела. Местност близо до пътя обрасла в дървета и храсталаци.
Наричаха го така защото образуваше голяма яма. Говореше се че се
използва от местните мутри за изхвърляне на разни „неща“ и трупове.

Симеон и Дора наближиха мястото и отбиха встрани, където имаше
място за  отдих с чешма скрита между дърветата. Там почти върху
чешмата седеше паркиран луксозен джип със софийска регистрация.

- Сигурно това му е колата на нашия човек – потупа го Симеон. – Дейба
и селянина, в коритото да беше го заврял, да не може да си размърда
дебелия г*з.

Дора не му обърна внимание, а тръгна нагоре към дола следвайки
картата. Денят беше горещ и слънцето жареше, но под дебелата сянка на
дърветата се усещаше толкова приятно. Мириса на гора, на свежо, толкова
успокояващ и пленяващ. За миг затвори очи и напълни гърдите си, имаше
чувството, че ще се разтопи. Как можеше да е толкова влюбена в гората?
Тя бе твърдо решила, че тук ще издъхне и като дойде това време да я
изгорят и да я пръснат през „Орлово око“ за да може духа й вовеки да се
рее из родопските дебри. Симеон й развали идилията като я подмишкоса с
думите:

- Айде, ма, Доро, имаме работа!

Стигнаха до ръба на дола и начало на ямата. Не се виждаше нищо
подозрително, нямаше следи от стъпки, търкаляне и съпротива, нямаше
изкоренени храсти, които подсказваха. Слязоха надолу и стигнаха дъното,
нагазиха в дълбока кал, стигаща до над глезените. Симеон изпсува звучно.
Стъпваха тежко. След няколко метра навътре Доротея дочу бълбукане и
получи кална топка в гърба, обърна се рязко и видя момче около 10
годишно да тича босо.

- Ей! – викна Симеон.
- Отивайте си! – гласът хич не беше детски, нямаше реален звук, като

тътен в главите им.
- Ти кога дойде? – възкликна Симеон. – Само търсим един човек, той тук

ли е? – извади срязаните боксерки.

Отговор не получи, само краката му затънаха почти до слабините.
Дора избърза и се хвана за стабилно дърво като свали колана от дънките и



го омота около стъблото. Симеон се хвърли и го сграбчи. Успя да се
издърпа.

- Блатник?! – предположи жената.
- Много вероятно.
- Но тук никога не е имало блато.
- Трябва да дойдем след 12.
- Какво!?

Двамата се изкачиха нагоре до ръба на дола, оттам не се виждаше
нищо, не се чуваше нищо.

- Значи може би не са мутри, а случая си е наш – промърмори бившият
военен.

На връщане огледаха внимателно джипа. На предната седалка имаше
раница с разпилени сушени билки. Към багажника стърчеше нещо като
металодетектор. Симеон счупи задната седалка с крика от самурайката и я
отвори за да огледа по-добре. Машината се разпищя, Дора се хвана за
главата.

- К‘во правиш, бе!?
- Пали самурайката! – отвърна и се качи вътре.

Момичето изпълни заръката, а партньора й направи бърз оглед за
половин минута и се хвърли в стария джип.

- Джипката ще си викне или полиция, или собственика – обясни. – Но
видях достатъчно, пича е иманяр, затова кифлата ти е дала толкова
пара и ти е намекнала да си станем приятели.

- Иманяр? Съкровище? – зачуди се Дора. – В дълбоки дол? Но там
винаги е имало само бурени.

- Възможно е да се е преместил в близко време.
- Как така?
- Някои духове могат да сменят леговищата си, като стопана например.

Той може да се премести от една къща в друга като се вземе пепел от
камината – обясни Симеон. – По-силните духове могат и без предмет
или символ, просто пращат да разузнаят и след това просто се местят.

- Значи трябва да се опитаме да говорим с него.
- Ако искаш можем да питаме горските кифли.
- Оффф….. – изпуфтя Дора.

Горски кифли наричаше самодивите, те обикаляха на длъж и шир
гората заедно с другите горски създания и знаеха всеки камък. А ако не
знаеха те все някой от другите щеше да знае.

Пазителите се прибраха вкъщи, трябваше да изчакат да се стъмни.
След като обсъдиха ситуацията с Верка, тя приготви сноп живовляк и



свещ. Живовляка успокояваше създанията и действаше като преводач от
единия свят към другия. Доротея приспа Боян и тръгна в съвсем друга
посока с мотора през гората видимо сърдита. Защо все тя теглеше късата
клечка и трябваше да се разправя с тях? Чувствата бяха взаимни и те не
можеха да я понасят, но все пак и двете страни държаха поведение и в
повечето случаи не се стигаше до насилие. Едно от сборищата на
митичните създания бяха водопадите край Пампорово, там самодивите
перяха белите си рокли, а често се събираха таласъми, диви люде и
лестници на седянка. Момичето спря мотора на километър то вира за да не
привлича внимание. Нощния вятър носеше митична песен „Бела съм бела,
юначе…“ или гората се носеше в такта на гайдата, която звучеше редом с
гласовете на самодивите. Нещо в Дора пламваше всеки път като чуеше
самодива да пее или таласъм да свири, сърцето забиваше шумно, ума се
избистряше и не ѝ оставяше нищо друго освен да се наслаждава. Колкото
повече се приближаваше, толкова по-голямо вълнение изпитваше, идеше
ѝ да заплаче. Вътрешно, външно си приличаше на същото сърдито хлапе.
Стигна подножието на водопада, а част от насядалите по камъните
таласъми и диви люде извърнаха глави право към нея. Няколко самодиви
бяха нахвърляли роклите си по скалите и се въртяха в кръг във водата като
пееха магичната песен, те също съзряха смъртната, но продължиха.
Доротея се приближи без страх към създанията и сведе глава в нещо като
поклон.

- Добър вечер, побратими – каза почти без глас.

Един от таласъмите, който свиреше на гайда повдигна белите си
вежди в знак на поздрав. Казваше се Дойчин, може би най-приятелски
настроеното същество към параклиса. Таласъмите по принцип се явяваха
като духове на починали, не могли да преминат на другата земя. Много
хора ги описваха по различен начин, куци кривокраки, малки, грозни,
сбръчкани. Те се „раждаха“ от загиналия след 40 дена като приемаха
облика му, моментния му облик, а човек за 40 дена започваше да се
разлага. Кожата му да съхне, пръстите да се свиват, кожата, косата и очите
губеха цвета си. Затова изглеждаха малки и прегърбени в сравнение с
другите твари, жизнеността им се беше върнала след като живота ги бе
напуснал. Дойчин, със сива набръчкана кожа и безцветни очи, имаше
големи разстояния между зъбите и счупен изкривен нос. Стоеше като
сгънат. Обичаше да свири на гайда и рядко говореше. В лицето
изглеждаше даже миловиден, добър, доколкото може да бъде един
таласъм. В сравнение с него останалите двама гледаха доста сърдито с
празните си мъртвешки погледи. Диви люде или горски хора - наполовина
човеци, наполовина зверове. Повечето покрити с гъста козина имаха черти
на различни животни, глави на кучета, мечи лапи, опашки на лисица.
Оглавяваше ги Горан, който в момента го нямаше. На скалите седяха мъж



и жена, жената с много дълга коса, чисто бледо лице и дълги нокти като
на орел. Ушите ѝ стърчаха изпод гъстата права черна коса, а очите ѝ –
като на сърна, но не излъчваха уплаха, само любопитство. Мъжът имаше
глава на вълк и тяло покрито с козина, остри бели зъби и изплезен език.
Доротея пристъпваше без да трепне, не изпитваше страх, познаваше ги по-
добре от хората. Може да не се понасяха, но със сигурност се уважаваха,
защото бранеха едно и също нещо – баланса между двата свята. Застана на
камъните, на не повече от два метра от таласъмите, които продължаваха
да я гледат накриво. Четирите самодиви покрити само с почти прозрачни
пелени свършиха песента и отидоха да облекат роклите. Всичките толкова
прелестни и омайни, като излезли от приказка. Нямаше земен мъж, който
да не успеят да обладаят.

- Облечете роклите и ще пеем пак – каза главната.

Яна самодива, кралицата на всички самодиви, най-красивото
създание в цялата гора простираща се отвъд океани и морета. С нежно
изваяно лице и кожа като коприна, бяла като мляко, перфектна като
кадифе с изписани розови устни и заоблен нос. Очите ѝ като две
изгряващи звезди с червен цвят, силни, но не ярки, матови, излъчваха
мъдрост трупана хиляди години, подсказващи реалната й възраст.
Пепеливо русата ѝ коса беше сплетена на гладка плитка и завършваше с
венец от самодивски билки. Всяко едно нейно движение бе като магия,
носеше се с финес и лекота, все едно ще полети. Тя вдигна поглед към
Дора, която пристъпи към нея, движейки се по речните камъни.

- Доротея? – изрече със спокоен глас. – Нещо трябва ли ти?
- Да, не знам дали си чула за новия комшия в Дълбоки дол? – отвърна

Дора.
- Дълбоки дол? – повдигна изписаните си вежди. – Там няма нищо.
- Настанил се е един блатник и явно е убил някакъв иманяр.
- Хм! – Яна се обърна към посестрините си. – Вие знаете ли нещо?
- Аз ходих там онзи ден, но блатник не видях – обади се дребната

Невена. – Само блато.
- Там никога не е имало блато, поне откакто се помня – каза Дора повече

на себе си.
- Блатник е – заяви Яна със същия равен тон.

- Защо ни пита нас?! Качвай се на колата и си отивай там да гледаш! –
викна другата самодива, Ралица.

- Може да си търси нещо свежо – подметна последната, Гинка.
- Замълчете! – протегна ръка Яна и се обърна към Доротея. – Не можем

да ти помогнем. Сега си отивай, защото пак ще пеем, а ти нямаш
повече работа тук.

- Разбира се, живо здраво и благодаря – Дора отново сведе глава с лек
поклон и заскача по камъните на обратно без да се обръща.



След минута Яна даде тон за нова песен „Коньо, коньо, хранен
коньо….“. Самодивите обичаха да слушат песните  на жътварките и
работниците по полетата, и ги пресъздаваха по свой начин. За жалост в
близките стотина години нямаше такива седянки, които да подслушват и
работата на полето се заместваше от машини.

Дора се качи на мотора и отпътува към дола. Главатарите на
различните видове създания живеещи в гората винаги се държаха
сериозно и гледаха да не се заяждат, но останалите открито ги презираха.

Верка и Симеон я чакаха на чешмата при дола. Черният джип с вече
счупеното стъкло си седеше пак там непокътнат.

- Това лъскаво возило по принцип има джипиес, демек кифлата е могла
да го намери по всяко време – коментираше Симеон преди третия
участник да се появи.

- Тя по принцип си е знаела къде отива мъжа й – Верка седеше пред
Мерцедеса. – Явно не е била сигурна дали е жив.

Доротея изкочи от горска пътека зад чешмата и фара на мотора им
светна в очите.

- Аре, ма! К‘во прави с тия самодиви? – възкликна Симеон.
- Т‘ва не мога да го карам! – отвърна тя. – Прибирай си го ти!
- Какво стана, намери ли ги? – попита Верка.
- Да, говорих с Яна, не знаят нищо.
- Горските клюкарки не знаят нищо – каза саркастично мъжът.
- Мога да питам птиците или другите животни, но щом сме тук не мисля,

че има смисъл – каза билкарката и провери багажа в раницата си.

Симеон даде два петромакса с думите:

- Палете, без никакви фенери и изкуствени пламъци.

Бившият военен тръгна първи, след него Верка с екипировката, а
отзад остана Дора с другата светлина. Стигнаха началото на дола. Симеон
стъпи на ръба и отчупи голяма буца пръст, която падна с цамбурване.

- Вода? – прошепна Доротея.
- Блато – каза Симеон и приближи петромакса.

Мръсната вода погълна почти изцяло светлината. Още боклуци
нападаха вътре, когато Вероника свали раницата. Извади кандило,
живовляк, свещ, еднолитрова бутилка с жълта течност и чифт цървули.
Наклони глава и обилно се поля с прясната отвара. Тя беше направена от
разни треви брани сутринта на Видов ден (преди няколко дни) и щеше да
помогне да види блатника и дали наистина има съкровище. Другите двама
извадиха пистолети за пейнтбол с патрони направени от пелин. Нахлузи



кожените цървули взети от внезапно починал дядо баяч за да може да се
придвижи по блатото без да потъва. Запали листата от живовляк в
кандилото и свещта и тръгна надолу. Общуването с разярени по-силни
духове бе сложна работа, защото можеше да си навлекат някое проклятие,
магия, дори смърт. Вероника имаше доста опит за скромните си години и
не се страхуваше, затова понякога си навличаше беди, които баба Анка
оправяше. В повечето случаи не помнеше какво е яла, но можеше да
забърка отвара от кал и клони. Стигна до водата и леко пристъпи като
намокри едната обувка, но се задържа на повърхността. Разтърка очи и се
взря в средата на блатото където видя сияеща сянка. „Значи наистина има
съкровище“ – помисли си и то не изглеждаше никак малко, покриваше
почти цялото дъно. Съзря дългокос старец с брада  и коса от водорасли и
блатни треви. Лицето му, леко разплуто приличаше на жабешко, особено с
този светло зеленикав цвят. Вдигна жълтите си очи и прониза Вероника с
поглед. Трупа на иманяря лежеше в краката му до тъмно зелената мантия.

- Ти създание могъщо, родено от водата, не ти мисля лошо – започна тя с
тон като песен. – Искам само да говорим за един грешник, когото си
погребал.

- Хем си с видова отвара, хем с опинки – прошепна водникът, без глас. –
Не мога да те прата да си ходиш. Дарове не ми трябват, имам си много.
Спокойствие искам, на мира да ме оставят.

- Ще те оставят, тука е свято място, хем самодиви пазят, хем ние, ако
някой те закача, Яна е на водопада, Горан е в пещерата, а ние сме на
параклиса отгоре.

- А Мусаил къде е?! – гласът му взе да става раздразнителен. – Той е
краля на гората! На него всички се кланят!

- Никой не го е виждал повече от две години, но главатарите му поеха
кралството.

- А дано, защото няма да простя на никой, дето ще дойде да ми търси
съкровището. Е тоя мискинин в три блата ме намери и накрая го
прибрах.

- Моля, дай ми тялото му, жена има, да може да си го погребе – Верка
скръсти ръце в знак на молитва.

Водникът се наведе и хвана безжизненото тяло като изплува заедно
с него пред билкарката. Изглеждаше огромен, поне два метра и половина,
иманяра висеше като парцал в ръката му и дългите пръсти като клони го
стискаха.

- На! – викна и го хвърли на сухото. – Зимайте, умрели не ми трябват!
- Благодаря ти, велики – поклони се Верка. – Ако някой пак те тормози,

прати една жаба до параклиса, ние веднага ще дойдем.
- Вие си вършете работа на смъртните, не се пресегайте у нашата

паница!



- Благодаря и си остани със здраве! – Вероника още веднъж се поклони и
отстъпи назад.

Духът се обърна и потъна на дъното на блатото като се скри в дупка
близо до златните и сребърни предмети. Симеон хвърли две въжета и
Вероника върза трупа за краката. Мъжът беше посинял, но все още
приличаше на човек. Те го изтеглиха, после и тя се качи. Мъжът извади
телефона.

- Един и нещо е, не е ли по-добре на сутринта да ѝ звъннеш – предложи
Дора.

- И к‘во ще го правим тоя труп!? Надали спи – отвърна Симеон и набра
номера на Катя. След няколко секунди вдигна свеж женски глас.

- Ало…
- От параклиса се обаждаме – започна делово бившият военен. –

Намерихме мъжа Ви, но не жив.
- Какво?! – възкликна жената. – Как е умрял?!
- Удавил се е в едно блато край Дълбоки дол.
- А съкровището?! Намерил ли го е!? – изцепи изненадващо Катя и

Симеон остана без думи за секунда.
- Няма съкровище, намерихме само трупът му.
- Той това съкровище го следи от 3 години! Не ми казвайте, че няма

съкровище! – гласът ѝ стана раздразнителен. – Освен ако вие не сте го
прибрали. Казах на момичето, че можем да си станем приятели, така, че
за да не се разчува, ще делим!

- Изнудвате ли ни? – Симеон също смени тона. – Вижте, това съкровище
е прокълнато, мъжа ви си загуби живота, не ви съветвам да
продължавате.

- Аха! Значи все пак признавате, че има съкровище!
- Наистина има, но е прокълнато! Ако останете жива ще Ви преследва,

докато не Ви убие – леко по леко започна да вика.
- Хубаво – кифлата затръшна телефона.

Симеон я напсува звучно:

- Егати и златотърсачките, мъжа й е умрял, тя напира за ш***ното
съкровище!

- Май няма да спре.
- Спокойно, Яна ще се отбие и ще уредят нещата – каза Дора. – Няма да

го тормозят повече мутренски иманяри – тя запали цигара и подритна
покойника. – Ся к‘во ще го правим тоя?

- Ще изчакаме, ако никой не дойде до един час, ще го изгорим с джипа –
отвърна Симеон.



Не изчакаха, след петнайсет минути служебния телефон на
параклиса звънна, обаждаше се Кирил Кирилов. Симеон вдигна и чу
притеснения му глас:

- Какво сте направили в Дълбоки дол? Четири патрулки идват насам и
жандармерия е тръгнала от София! Говори се за убийство и Родопския
параклис! Махайте се ако сте там!

Телефона затвори, а мъжът гледаше втрещено.

- Какво, бе?! – викна Дора.
- Давай да се махаме, тая е вдигнала полицията! – викна Симеон.

Двете момичета скочиха в джипа, Симеон на мотора и се пръснаха
по горските пътеки. Дора се прибра до параклиса само за да вземе Боян и
слезе долу в града при Верка. Тя живееше с приятелят си в къщата на
родителите му, които от години бяха гурбетчии в Германия и се
прибираха веднъж в годината. Той сънен ги посрещна на входа:

- Какво пак сте направили? – разтърка очи Лазар, висок и строен млад
мъж със сини очи и светло кестенява къса коса. Носа му стоеше леко
крив, занимаваше се с бокс и ММА.

- Като знаеш тая твойта жена с к‘во се занимава, как още сте заедно? –
попита Дора вместо „Добър вечер“, влизайки с Боян на ръце.

- Всеки си има странности, пък и я карам да ми прави магии да печеля
мачове – ухили се ехидно.

Той им помогна да скрият самурайката в неизползваем гараж близо
до къщата, а Симеон свали мотора в мазето на блока на баба си. На
другата сутрин полицията душеше край параклиса в ранни зори. На чело
не беше Кирилов, а някакъв софийски криминолог, който приличаше на
родвайлер. Той стигна и до вилата на баба Анка. Не можаха да извадят
документ за обиск, защото не се знаеше статута на къщата, а можеха да
разпитат само старицата. Като ги видя викна отдалеч:

- Не ходете там, момчета! Не ходете, има самодиви! Ще ви разкъсат,
гърлата ви ще прегризат!

- Бабо, знаеш ли нещо за умрял човек в Дълбоки дол – попита един от
разследващите.

- Ето ги! Самодивите! Поминали са го!

Баба Анка говореше със силен родопски диалект и повечето от
приказките не ѝ се разбираха, а полицаите я гледаха под вежди.

- Трябва да дойдете с мен – каза строго родвайлерът. – Нямате лични
документи, трябва да ви идентифицираме!

- Не искам нищо да ме правите, аз тука си живея и ми е добре! Вие
бегайте, че самодивите!



След още петнайсет минути родопски приказки полицията реши да я
остави намира и си замина. Това не бе първия път, нямаше да е и
последния, когато намесваха полицията и медиите. Историята не звучеше
толкова фрапираща, че да я дъвчат месеци по новините, така, че щеше да
отшуми до една седмица и параклиса да си влезе в старите релси.
Понякога клиентите, на които не можеше да им се помогне го правеха от
злоба, а някои като Катя от алчност. След срещата си с Дора, Яна
самодива намери блатника и двамата се разбраха. Никой нямаше да го
тормози, самодивите направиха магия и скриха блатото.

Част 4 Едни таки‘а…. вампири

Минаваше един след полунощ и Доротея дремеше пред лаптопа в
кухнята с бира в ръка. Неочаквано Бъки започна да лае, той беше обучено
куче и не се влияеше от всяка катерица или лисица, преминаваща през
пътя. След секунда силно блъскане на входната порта разцепи тишината.
Младата майка въздъхна в знак на досада и се показа на вратата на къщата
като активира фотоклеката и предната веранда светна. Почеса
разрошената си коса като осъзна, че ѝ е студено, носеше широка тениска и
синя пижама на звездички. В тъмното дочу досаден, поне така ѝ се
струваше, момичешки глас.

- Какво става?! – попита Дора троснато.
- Ъ…. тук ли се борите с духовете! – попита почти детски глас.
- Не! – заяви тя и тръшна вратата.

Баба Анка я посрещна при стълбите:

- Кой беше?
- Някакви дрогирани кифли.
- Кучето лае много бясно, я ги виж от по-близо.
- Оффф! – възкликна Дора и направи артистично завъртане като отново

отвори вратата и нахлузи първите видени джапанки.

Придвижи се с бърза крачка към вратника, а от другата страна
стояха две момичета на нейната възраст и гледаха плахо.

- К‘во сте пили – викна Дора троснато.
- Нищо, нищо, идваме от София, цяла нощ карам, едвам ви намерих,

моля ви, помогнете ни – викна едното момиче пред разреваване. –
Ухапа я вампир и ни казаха, че само вие може да я изцерите.

- Да я изцериме?! – повдигна вежди, а през това време Бъки щеше да
изкатери оградата от вълнение.

Не лаеше със злоба, затова Доротея отвори портата, а отпред видя
две млади жени облечени със скъсани дънки. „Ухапаната“ носеше черна



тениска с надпис “Always on the road”, леко гримирана със спирала и
малко фон дьо тен, който не можеше да скрие бледата кожа и отеклите
очи. На врата ѝ имаше превръзка частично напоена с кръв, а вързаната ѝ
черна коса бе спластена. Приятелката изглеждаше по подобен начин,
само, че косата ѝ бе пусната, носеше тениска с гол пъп и изглеждаше по-
свежа. Кучето се измъкна и започна да ги души с любопитство.
Домакинката ги вкара вътре и остана потресена от гледката на врата на
момичето. Не беше просто ухапано, а цяло парче плът липсваше между
гушата и рамото. За секунда цигарата ѝ падна от устата:

- Момиче, ти как още си жива? – скочи и я хвана за ръката. – Ще трябва
да те закърпим.

Поведе я обратно към двора като грабна ключовете за самурайката, а
приятелката тичаше отзад.

- Чакай, къде отиваме? – викаше след тях.
- Там, където трябваше да отидете преди да биете двеста и нещо

километра! – сопна се Дора. – Ако беше умряла?! Какво щеше да
правиш?!

Качи ги на малкия джип в гаража и потегли с мръсна газ надолу към
града. Ухапаната не говореше, а кръвозагубата ѝ се виеше свят, затова
седеше неадекватна и само кимаше с глава. Отиваха при доктор Фико или
Филип Маринов, който работеше в болницата, но не беше на смяна.
Случаите им бяха прекалено странни и необикновени за официални
институции, затова се налагаше да действат по другия начин. Минаваше
два, а Дора чупеше телефона на доктора. Спря пред къщата, където
живееше със семейството си, но не натисна клаксона, а търпеливо зачака,
като не спираше да звъни и праща есемеси. След минута от къщата излезе
висок, слаб мъж с прошарена кестенява коса и изпито лице. Момичетата
го чакаха до оградата, жертвата клюмаше с глава все едно всеки момент
ще припадне.

- Какво става, Доротейо?! – каза със сънен глас.
- Нещо я е изяло – отвърна тя и подпря жертвата. – Доста е зле.
- Идвай! – Фико я подпря от другата страна.

Минаха отстрани на къщата до мазе с тясна врата. Там доктора
оперираше специални пациенти. От параклиса му бяха изключително
благодарни, че пазеше тайната им и получаваше процент от всеки
излекуван случай. Преведе ги в светла стая, цялата облепена в бели
плочки и стара кушетка на колела. Встрани имаше дълбока мивка алпака,
стерилизатор, както и помощна маса с инструменти, хладилник и шкаф с
медикаменти. Докторът настани момичето на кушетката да седне и махна
превръзката.



- Докарвали сте ми и по-лоши случаи – огледа внимателно раната. –
Имаш късмет, че не ти е отхапало някоя артерия – обърна се към
Доротея, която снимаше раната. – Прилича на ухапано от животно.

- Нещо подобно – отвърна момичето.
- Не искам да знам, в интерес на истината.

Фико отиде до рафта и извади спринцовка и лекарства. Бръкна в
стерилизатора и подреди на масичката няколко инструмента. Направи
инжекцията и се приближи до ухапаната с думите:

- Със сигурност ще ти остане белег, но ще гледам да те закърпя.

След половин час Соня(така се казваше) беше готова. Докторът ѝ
даде антибиотик и ги отпрати. Трите момичета се натовариха на
самурайката и потеглиха обратно към параклиса. Ухапаната и приятелката
– Кристина учеха втора година финанси в УНСС. Родом от София,
обикаляха кръчмите и дискотеките с останалите колеги и се запознали с
въпросния Наско на купон в общежитие. В началото се състезавали за
сърцето му, но после избрал Соня и двамата започнали да се срещат по
кафетата. Няколко пъти се натискали по пейките и така до тази вечер, в
която я придърпал в тъмното. Кристина имаше заможно семейство и двете
момичета пътуваха с нейния мини купър, който изглеждаше поизмъчен от
тежкия път към параклиса. Дора ги настани в стаята до нейната, в която
имаше голямо легло. Другите членове на параклиса я използваха когато се
налагаше да преспят. На втория етаж имаше още две неизползвани спални,
баня и отделно тоалетна, баба Анка спеше на първия етаж в тясна стаичка,
приличаща на килер от другата страна на камината. Доротея остави
момичетата да почиват и се прибра в нейната стая при спящия си син.

На другия ден Соня спа до късния следобед, но като се събуди
изглеждаше много по-свежа и лъчезарна. Те бяха изненадани от Боян и
възрастта на майка му, но и малко притеснени от появата на Симеон, които
ги гледаше под вежди. Той и Вероника наблюдаваха ту зашитото
разкъсване на врата ѝ, ту снимката от телефона.

- Деветдесет и девет процента не е вампир – каза замислено Вероника.
- Много филми гледате – допълни сопнато Симеон. – Истинските

вампири не са сексапилни пичове.
- Това е или върколак или някой от дивите люде – почеса се Верка.
- Какви ти диви люде в града? – почти я прекъсна бившият военен.
- Има, има, още по онова време са слизали в селата да си ядат човешко –

намеси се баба Анка, която ги слушаше от кухнята с цигара и кафе.
- Мда, човешкото за диваците е нещо като деликатес – обясни Верка без

да обръща внимание на потресените погледи на момичетата.
- Искам да ни кажете всичко – Симеон се надвеси над тях. – Имаше ли

нещо необичайно във вида му, в тялото, очите му, косата му, зъбите,



всичко. Помниш ли какво беше времето, когато те захапа, луната беше
ли пълна? Целували ли сте се, какво се правихте? – от последния
въпрос Соня се поизчерви.

- Само сме се целували, но не съм забелязала нищо особено по него –
обясни с тих глас. – Обикновено момче, каза, че е от Монтана, учи в
техническия – разтърка слепоочия. – Не помня почти нищо от снощи,
когато ме захапа, освен, че беше много тъмно и беше в една тъмна алея
на Борисовата. Никога не съм виждала зъбите му, никога не ги е
показвал. Тогава ме захапа и избяга, после звъннах на Кристина и тя ме
прибра. Приятелите ни казаха за вас и веднага тръгнахме.

- Снощи нямаше пълнолуние – каза Верка.
- Значи ще трябва да питаме рунтавия – намеси се Дора, която току що

влезе с Боян.
- Аз ще се оправя, Горан ми е на път за София – вдигна ръка Симеон. –

Пък и ще се видим с Радко там, даже няма нужда да стягам багаж, ще
взема от него. Само Верка трябва да ми уреди среща с рошко.

Повечето духове и свръхестествени създания се въртяха около
параклиса по простата причина, че имаше голяма духовна енергия и се
чувстваха по-добре. Като цяло Родопите бяха с уникално излъчване, което
предразполагаше много митични създания, именно затова самодивите,
таласъмите и още много други ги предпочитаха. След Еньовден горските
екземпляри ставаха особено активни и правеха по-големи бели. Не
оставаха цялата година, а в края на лятото на Сенковеене си отиваха на
Змейково с вълшебната теснолинейка за да се върнат пак на Благовец.
Горан беше стар познайник на параклиса и главатарят на горските люде.
Не обичаше да се набива на очи, странеше от седянките и избягваше
контактите с хора. Участваше в събирания само когато царя на гората ги
викаше. Срещите с него ставаха чрез птиците в гората, които му предаваха
и той се появяваше предимно в една пещера край Пловдив за няколко
минути. Досега никога не бе отказвал на параклиса, държеше се с тях
делово без никаква емоция. От хиляди години се знаеше, че нито една
свръхестествена твар не изразява чувства, а само увлечение и инстинкти.

Момичетата тръгнаха за София, а след тях и Симеон с Паджерото.
Мъжът се отклони преди Пловдив по черен път водещ до мрачна пещера в
подножието на скалист връх. Вмъкна се през тясна, едвам забележима
дупка и запали малък петромакс, изкуствената светлина смущаваше
повечето духове. Ято прилепи се разхвърчаха нагоре надолу, а той
продължи по влажния път водещ навътре в планината. Пещерата не бе
известна на туристите затова главатаря се появяваше в нея. За разлика от
самодивите, които обичаха да се месят в земните дела и понякога сами си
търсеха белята, дивите люде живееха навътре в горите и пещерите на
глутници. Хранеха се с горски животни, но нападаха и хора. Поради



нежеланието на Горан да се докосва до света на смъртните, много от
поданиците му го прескачаха и тръгваха на своя глава. Повечето се
разпознаваха лесно, защото се държаха агресивно и вулгарно, и въпреки
усилията да си махнат козината, и да скрият животинските си белези,
нрава им ги издаваше. Пазителите бързо се справяха с такива индивиди,
преди да са навредили на някого. Но съществуваха хитреци, които бяха
успели да ги излъжат и си живееха свободно по големите градове, като
старателно покриваха всяко едно нападение и убийство.

Чуваше се шумолене на подземен поток и след още няколко крачки
Симеон опря в скала, от която се стичаше тънка струя. Захапа
осветителното тяло и тръгна да се катери. Отгоре се простираше езеро, в
което лъскаха хиляди бисери и осветяваха тавана на пещерата в различни
цветове. От всички тези блясъци той успя да различи две очи в дъното на
езерото, които светеха като на котка от бледата светлина на петромакса.
Отпечата се силует на висок и едър мъж, седящ на камък. Симеон
изглеждаше като джудже, покрай широките му набити рамене. Стана и се
извиси над бившия военен, сериозните му наситено жълти очи, като на
хищник го приковаха. Двамата се намираха на повече от десет метра
разстояние, а Симеон имаше чувството, че му диша във врата. Горан
можеше да накара и най-безстрашния юнак да крещи, излъчването му на
див звяр предизвикваше ледени тръпки. Имаше къдрава черна коса и
дълга брада с остър нос и дебели вежди. Носеше сива дълга роба и потури.
От ръцете му, които приличаха на чукове, стърчаха остри нокти. Отвори
устата си и показа чисто бели остри зъби, които можеше да те разкъсат за
секунди.

- Слушам те! – гласът му разтресе цялата пещера.
- Живо здраво, старши – поклони се Симеон. – Броил ли си си скоро

людете? Мислим, че има един избягал в София и прави бели.
- Може да има и повече – отговори главатарят. – Това лято не съм ги

броил, но ми казаха, че откакто Мусаил го няма, много си бръснат
козината и отиват по градовете и селата.

- Не ги ли контролираш?
- Контролирам ги, но като го няма краля да ги съди, не ги е страх дори от

мен – нещо като въздишка излезе от устата на Горан.
- Значи мога да го убия?
- Щом е там, значи не е част от нас вече, прави каквото искаш.

Мусаил беше царя на гората и всичко горско, но се губеше вече
трето лято. Царедворците му започваха да правят каквото си искат и то не
само в Родопите, а навсякъде. Процента на изгубените и починали
планинари растеше стремглаво, както и мистериозните смъртни случаи.
Вероника следеше повечето световни новини и поддържаше връзка с
други като тях, всички бяха много притеснени. След Еньовден кутията на



параклиса се пълнеше все повече и понякога им се налагаше да вземат по
два случая наведнъж. Доротея имаше проблем и не можеше да се пречупи
да остави Боян сам за през нощта, затова не можеше да пътува на дълги
разстояния и поемаше месните случаи, които не бяха малко.

- Благодаря ти старши, ще убия всеки дивак посмял да вкуси човешко –
Симеон отново се поклони.

- Прави каквото сметнеш за добро – заключи Горан и двете светещи очи
потънаха в мрака.

Мъжът тръгна наобратно и потегли към София. Имаше малко
информация, но все пак трябваше да започне от някъде. Тръгнаха рано
сутринта на третия ден след идването на момичетата, но той пристигна с
повече от два часа закъснение, заради отбивката с Горан. Минаваше
четири следобед, а паджерото кръжеше из центъра на столицата. Симеон
не бе идвал от повече от пет години и всичко изглеждаше много
променено. Търсеше антикварен магазин, който по принцип трябваше да
се намира на Витошка до бутик за луксозни рокли. Бутикът беше станал
кафене и едвам намери тесния коридор, водещ до вътрешния двор на
кооперацията. Там изкривено вито стълбище излизаше на усвоена веранда
с протрита табела „Антикварен магазин. Талисмани и магически
предмети“ закачена на стара дървена дограма. Малка камбанка звънна
щом отвори дървената врата, която скърцаше по-силно от нея. Мъж на
средна възраст с остра козя брадичка и бръсната глава седеше на бюро
отрупано от вехтории и решаваше кръстословици. Вътре се носеше мирис
на старо и влажно, а наоколо имаше хаотично нахвърляни всякакви
предмети, като се започне от стари телевизори и ютии с въглени и се
стигне до дребни мелнички за пипер и подправки. На една от стените
висеше етажерка отрупана с цветни камъни, амулети и разни странни
статуетки направени предимно от прежда, вълна и дърво.  Продавачът не
обърна никакво внимание, даже не повдигна поглед, но това не смути
Симеон. Той се приближи и стовари двете си ръце на бюрото с тътен.

- Душиш ли ги, бе Радо! – изрече рязко.

Радо подскочи като почти не падна от стола. За секунда го изгледа
изненадано, после се засмя:

- Къде си, бе Монка! – стана и радушно поздрави старият си приятел.

Двамата имаха дълга история и бяха работили по много случаи.
Радослав му се явяваше като учител, първия човек след баба Анка, с който
преследваше духове. На възраст около 40-те, напусна Родопския параклис
преди десетина години, като отиде да си търси късмета по София.
Оттогава не спираше да поддържа връзка с членовете и заедно обменяха



опит. От време на време купуваше билки и отвари, които продаваше в
магазина и правеше талисмани.

- Какво те води насам? – попита Радо.
- „Вампири“ – каза го в кавички. – Дивак, който похапва сочни

студентки.
- Колко сочни – повдигна черните си оформени вежди.

Премести един шкаф на колелца, отвори нова дървена врата водеща
към задимена и мрачна стая отрупана с книги. По средата имаше ниска
маса, две старовремски кресла и диван от соца. Тежки и плътни пердета
покриваха прозорците и единствената светлина бе тази от голата слаба
крушка на тавана.  Зарови се в близката библиотека и извади папка с
твърди корици.

- Нямам спомен скоро да са ми давали нахапани студентки, даже и
студенти нямам – започна да прелиства страниците една по една.

- Сега разбираш, така ли? – Симеон изглеждаше учуден.
- Тук в големия град хората не вярват много на баячи – Радо си запали

цигара и вдиша тежко. – Дори да им се случи нещо такова, го
приписват на някоя психясала откачалка и приключват случая.

- Ако ти е скучно, винаги може да дойдеш до параклиса. Дора сигурно
гони таласъми  и търси юди едновременно – каза с лека присмешка.

- Не, колкото и странно да ти звучи, тук ми е по-спокойно. Не гоня
самодиви по баирите и не обикалям гората посреднощ с петромакса.
Седя си в леговището и продавам боклуци.

- Твоя работа – Симеон по навик избърса праха от старата кафява маса. –
Но все пак ако размислиш, ще те чакаме с отворени обятия.

Радо не реагира, а излезе през друга бяла врата водеща до коридор и
се върна със стекче бира.

- Много ли има за разказване?
- Почти нищо – Симеон се обслужи. – Вече се чувствам като чичка,

започвам да имам и шкембе – отпи голяма глътка. – Ама ми е готино!
- Дивака имах предвид, чичко – Радо го изгледа.
- Знам, просто си го повтарям всеки път като пия бира – последва още

една юнашка глътка. – Ухапаното момиче ми даде няколко дискотеки в
Студентски град, които посещава редовно. Представя се за Наско от
Монтана, учи в техническия. Има и адрес на общежитие, в което се
смята, че живее.

- Ловува в дискотеките, невинни студентки от майната си – обобщи
Радо. – За да е студент и законно да ползва общежитие трябва да има
самоличност.



- По принцип прескочилите от гората крадат самоличности като убиват
оригинала и се насаждат на негово място, ако са по-опитни взимат и
облика му.

- Хубаво, нека почнем от общежитието.
- Познаваш ли някой с куче? – въпросът прозвуча леко неуместно и Радо

присви вежди.
- Куче?
- Като Бъки, сещаш се, обучено да надушва такива гадове.
- А! Такова куче, мисля, че има една билкарка в Кремиковци, която има.

Но нека първо отидем да огледаме.
- Съгласих се – Симеон допи бирата и скочи.

Част 5 Сблъсъкът.

През деня повечето студенти се въртяха около кафетата и
университетите и малко оставаха в мизерните общежития. Това от една
страна беше добре за двамата мъже, защото щяха да поразпитат без да
привличат много погледи. Към шест часа обикаляха около големия
панелен блок, дом на десетки младежи. На входа имаше портиер, който
срещу двайсет лева ги пусна веднага. Сградата беше не особено
приветлива, в някои части миришеше на урина, в други на белина. Имаше
стар разтракан асансьор, на който Симеон отказа да се качи. Соня му бе
дала само етажа, не знаеше в коя стая евентуално се намира. На петия етаж
като на четвъртия и нагоре, и надолу по етажите, тесни дървени
зеленикави врати се редяха по коридора и водеха до малки стаи. На
посетителите не им оставаше нищо освен да разпитат. Започнаха да чукат
по вратите и да се представят за семейни приятели на Наско от Монтана с
много важни новини. След като обиколиха всички стаи на етажа и се
поразходиха и на горните, установиха, че никой не познава въпросния
Наско от Монтана. Срещу още петдесет лева портиера бръкна в архива и
твърдението, че дивакът-вампир не живее там се потвърди.

- ‘айде да пазарим кучето – каза Симеон, докато вървяха към колата.

Той не познаваше района, джипа се намираше на една ливада в края
на квартала. Навън вече беше тъмно и двамата вървяха по пътека през
поляната. Отнякъде се чу кучешки лай и само за няколко секунди от
тъмницата изникна глутница кучета. Оръжията им бяха в колата, а
помиярите - поне десет и нямаше как да се справят, затова побягнаха.
Гониха ги до края на поляната, след това изненадващо спряха и се
отдръпнаха назад.

- Какво става?! – каза Радо запъхтян.



На първата светеща лампа до тях имаше силует на млад мъж. Около
тях не се виждаше и усещаше друго присъствие. Радослав го зяпна за
секунда, после извърна поглед за да не го усети.

- Възможно ли е? – прошепна Симеон.
- Абсолютно – потвърди. – Ако не е той, 100% има нещо.

Дивите люде имаха невероятна интуиция, затова трябваше да
държат възможно най-голяма дистанция. Радо забяга до джипа да вземе
оръжия и материали, а Симеон приклекна в тъмнината, като го остави да
се отдалечи. След няколко секунди тръгна по стъпките му като едвам го
виждаше. Вечерно време в Студентски град кипеше живот, отвсякъде се
чуваше глъчка, но пък нямаше почти никакви лампи. Силуетът вървеше
по тъмна пътека между общежитията. Преди единствения осветен
булевард направи рязък завой между два блока и излезе на схлупена
между дърветата детска площадка. На една от пейките имаше някой,
седеше сам без да излъчва грам светлина. В това време Радо настигна
партньора си. Те се завъртяха около площадката докато силуета и другия
човек на пейката си разменяха приказки. Не се чуваше какво точно си
говорят, защото се намираха много далеч, но без съмнение събеседника на
пейката беше момиче. След секунда стана и двамата заедно потеглиха на
някъде. Симеон и Радо ги следваха неотлъчно. След 200 метра в
покрайнините на квартала почти ги загубиха, защото въпросния младеж я
дръпна светкавично в ламаринена постройка.

- Там са! Почна я! – прошепна Радо рязко.

Двамата се приближиха достатъчно за да чуят стенанията. Нещо
между болка и удоволствие. Възможно ли бе да са се объркали, а
младежите вътре просто да се забавляват? Изчакаха така 15 минути, след
което вратата се отвори и двамата излетяха в различни посоки. Радо и
Симеон се пръснаха като за бившият военен остана момичето. Тя се
насочи към булеварда почти с бяг. Той я настигна и се изравни с нея, но
ходеше на голямо странично разстояние, затова не привлече вниманието
ѝ.Малко преди да стигне светлините от кафенетата на главния булевард,
Симеон се пресегна, сграбчи я за ръката и натика във входа за мазетата на
блока до тях. Запуши ѝ устата преди да има шанса да изпищи и включи
малко фенерче за да не го вижда. Приклещи я до металната врата.

- Душичко, недей да обикаляш по тъмниците пеша – каза със спокоен
глас. – Заклевам се, няма да ти направя нищо, искам само да си
поговорим. Виж ме – освети своето лице. – Ако искаш ще излезем на
светло, няма да ти направя нищо! Ще си махна ръката, моля те, недей
да крещиш.



Симеон бавно освободи момичето от захвата, а тя инстинктивно
избърса устата си.

- Какво искати от мене – каза троснато с мек диалект.

Момичето бе на възрастта на Кристина и Соня с дълга коса на черта
и червени кичури. Носеше тъмен леко размазан грим и имаше черни
маслинови очи. По говора личеше, че не е от София. Носеше жълта блуза
с яка, на която ясно се открояваха пръски кръв.

- Само искам да видя – той внимателно протегна ръка и отметна кичур
коса, при яката. Видя двете точки от зъби и тихо се изкикоти. – Ах!
Тези вампири! Често ли те хапят!?

- Не е ваша работа, господине! – кресна момичето, на което не ѝ се
понрави да я пипа.

- На някакъв неизвестен чаровник даваш да ти пие кръвта, на мен не
даваш да те докосна – отвърна Симеон. – Казах ти, няма да ти направя
нищо!

- Махай се! – момичето побягна към булеварда.
- Искам само да ти обясня – настигна я и застана пред нея.
- Няма какво да ми обясняваш, ние се обичаме.
- А, стига, бе! – викна Симеон като размята ръце. – Вече става много

клиширано!
- Махай се – тя го побутна и вече излезе на светло.
- Слушай, това не е вампир! – прошепна троснато бившият военен. –

Това е горски човек с големи зъби, като върколак. Въпроса е, че
мястото му е в гората.

- Не искам да те слушам!
- Това ми е номера, ако се смислиш, моля те, обади се – Симеон мушна

визитка в джоба на девойката, която с бърза крачка продължи по
осветената улица.

„Дотук добре“- помисли си, надяваше се Радо да има по-голям
късмет. Ключовете от джипа бяха останали в другия мъж и на Симеон не
му остана друго, освен да се прибере пеша до антикварния магазин в
центъра. През това време си побъбри с Вероника, като обсъдиха раните.
Момичето се дръпна бързо и не му даде шанс да снима, но раната ѝ бе
фина, само две дупки от зъби, за разлика от тази на Соня.

- Има два варианта, или онзи да си е взел поука или да са повече –
говореше Верка по телефона.

- По-скоро може да са цяла тумба – отвърна мъжът. – Радо каза, че по
София не се заглеждат в такива случаи, така, че прикритието на
големия град ги пази доста добре, пък и Горан намекна, че може да има
още.



- Най-вероятно, ако стигнете до скривалището може да ги изловите
всичките

- Ударих греда с девойката, но да се надяваме Радо да докопа нещо
интересно…..

Те побъбриха още няколко минути, защото Верка, както и Доротея
бяха заринати с работа, а билкарката трябваше да вари отвари. След около
час пеша, Симеон стигна сградата и стълбището. Вратата на магазина бе
заключена и той се облегна и зачака. Не трябваше да звъни на Радо,
защото можеше да му обърка прикритието, загледа се в пространството,
как и къде можеше да намери жертвите на диваците? Къде ли се криеха?
Кучето дали щеше да им свърши работа? Помириса ръката, с която беше
запушил устата на момичето, не миришеше на нищо. Колко добре умееха
да се крият? През годините имаше известни случаи, в които дивите люде
се сливаха с обикновените хора и повечето си оставаха неразгадани. Ако
не го правеха толкова открито може би щяха да ги оставят да си живеят,
но въпросния Наско прекрачи границата. Радо се появи по изгрев слънце.
Симеон дремеше на стълбите, а до него се премятаха няколко празни кена
бира.

- Какво става? – като го  видя се надигна в готовност.
- Нищо, прибра се в същото общежитие, в  което душехме – отвърна

другият мъж.
- Мислиш, че го крият?
- Не, по-скоро той се крие и никой не го познава или го знаят с друго име

– говореше Радо, качвайки се по стълбите.
- Да! Това не е Наско – рязко съобщи Симеон. – Ухапването, не беше

толкова зверско, личаха си само двата му зъба, не като онзи, който
разкъса момичето.

Двамата влязоха вътре и заключиха вратата.

- Предполагам, че ако им къса мръвки ще викат - почеса се гологлавият
и си запали цигара. – Тази вечер мина през още две, които изглеждаха
доста доволни.

- Ох! Вампирските простотии!
- Трябва да им се признае, че се оправдават доста добре.
- Мусаил да идва да си обира вересиите, щото издишаме!

Двамата прецениха, че нямаше какво друго да правят и затова
легнаха да поспят. След стаята с вехтите дивани имаше малка спалня с
единично легло, на което се разположи Радо, а Симеон спеше на по-
дългото канапе. След няколко часа, продължително звънене, непознат
номер събуди бившият военен:



- Здравейте, аз съм Иван – отговор не последва, но младежкия мъжки
глас продължи. – Колега съм на Наталия, намерих този номер в задния
джоб на дънките. След като проверих в интернет визитката видях, че се
занимавате с такива случаи.

На визитката пишеше „Лични консултации за всякакви проблеми“.

- Истината е, че ме е страх за нея – продължи Иван. – От няколко
седмици е бледа като платно, казва че е влюбена във вампир и дава да ѝ
пие кръвта. Моля ви, ще ви кажа всичко, което знам, помогнете ѝ!

- А, ти какво знаеш? – попита Симеон с дрезгав глас.

След още час, седяха с Иван лице в лице в кафене до НДК. Момчето
изглеждаше на възрастта на жертвата, която мъжа проследи. На вид не
беше красавец, слаб, чак вдлъбнат с големи клепнали уши. Имаше хубави
сини очи и руса коса. Личеше си, че има нещо към момичето, а то не му
откликва и го има само за приятел. Разказа за въпросния ухажор, който се
подвизава под името Митко. Че Наталия му дава доброволно да пие от
кръвта и я води в свърталището им  в Люлин. Като чу последното
изречение Симеон настръхна.

- Люлин! Къде в Люлин?! – попита рязко.
- Не знам, адрес, утре ще ходят там през нощта.
- Благодаря ти! – Симеон го потупа по главата и хвърли пари за

сметката.
- Чакай, не искаш ли подробности – почти подвикна момчето.
- Разбира се – мъжът седна отново.

Върна се в магазина, а Радо още спеше. Предпочете да го остави и
да се посъветва с Верка. Ситуацията бе деликатна, защото бърлогата най-
вероятно се намираше на  оживено място близо до блокове и прочие, което
зачерпваше вариантите за палежи, отровни газове и подобни. Трябваше да
използват специални билки, които действат само на диваци и да свършат
работата по най-безшумния начин. Друг проблем, щеше  да има цивилни
хора, а не трябваше да рискуват живота им. Все още не знаеха къде се
намира, но трябваше да са подготвени и да действат бързо. Радо нямаше и
една пета от арсенала на параклиса, но може би нямаше да им е нужен,
защото нямаше установена конкретна билка, която да действа на дивите
люде. Те се убиваха като нормални животни с огнестрелни и хладни
оръжия. Именно това притесняваше Симеон и го притискаше с варианта да
ги изловят един по един, доста рискован ход, защото оцелелите можеше да
ги намерят и разкъсат. Радо се  събуди след час и двамата обсъдиха плана
като стигнаха до решението да отидат с разузнавателна цел и да следят
леговището им поне за няколко дни.



На следващия ден Иван им беше дал информация къде живее
Наталия и двамата мъже дебнеха с джипа пред квартирата ѝ по залез
слънце. Не след дълго момичето излезе от ниския блок и се насочи към
автобусната спирка. Радо я последва дистанцирано, като се качи заедно с
нея. Симеон остана до колата да чака информация. Тя слезе  след няколко
спирки и се насочи към метрото, мъжът я следваше неотлъчно. Качи се на
подземния влак в посока Люлин. Двамата се возеха в различни купета, но
той имаше перфектна видимост заради високия си ръст, даде сигнал на
бившия военен да тръгва към Люлин. Слезе на спирката в квартала и
излезе с бърза крачка, а навън се беше мръкнало. Прекоси една кална
поляна и се срещна с някой до затворена бутка за вестници. Поздравиха се
с целувка и тръгнаха към тъмното през друг пущиняк обрасъл с храсти,
вървейки по тясна пътека. Минаха покрай разплетена ограда и опряха в
бяла двуетажна сграда с олюпена мазила. На нея с черен спрей бе написано
„бар АНТРАКС“ и отвътре се чуваше хаус музика. Всички прозорци бяха
покрити и не се виждаше нищо. Само входа хвърляше зловеща светлина с
висяща обикновена крушка люлееща се от люлинския вятър, там винаги бе
ветровито. Радо без да губи време изпрати локацията на Симеон и тихо се
приближи до пристройката. Явно това им беше свърталището. На входа
имаше движение, Митко и Наталия влязоха, а от там излязоха две жени и
тръгнаха към пътеката. Мъжът се хвърли в храстите и обиколи сградата.
Не можеше да различи дали са от диваците, защото нищо не се виждаше.
Те не говореха, а преминаха бързо една след друга по пътеката. След
няколко секунди излезе мъж и запали цигара. Радо се измъкна от
храсталака и приклекна до около метър висок бордюр, зад него имаше
някакъв занемарен строеж, а вятъра довяваше мирис на изгоряла пластмаса
и кабели. Там щеше да му е най-добре да наблюдава. Изпрати  локацията
на партньора си и зачака. В бара влезе шумна компания от десетина
човека, видимо ядосани. След минута и Симеон дойде като зае позa до
другия мъж.

- Какво става? – попита бившият военен.
- Има движение – отвърна Радо. – Преди малко влезе една шумна

компания.
- Аха, има ли още момичета?
- Засега не.

В далечината започнаха да отекват разярени гласове и псувни. Два
фенера светеха хаотично през стария строеж и се спряха на свърталището.

- Майка им ша е** на тия, децата ми ша ядат, дробеца им ша ям! –
викаше един силен и рязък глас.

Някои не говореха на български, а на:

- Цигани! - възкликна Симеон.



- Стой долу – Радо залегна ниско.

Мириса се носеше от катуните в непосредствена близост до
свърталището. Тумбата вървеше с бърза крачка от другата страна на
сградата през полето. Крещяха и кълняха. От вътре личеше, че става нещо,
защото стол излетя от един от прозорците. Като видя това групата се
засили и започна да чупи останалата част. Имаха брадви, бухалки,
дървета, железа кой каквото беше докопал. Атакуваха свърталището на
дивите люде. Симеон се изправи и въпросително размаха ръце като
изпсува.

- К‘во става, бе?! – възкликна.- Тези ни превариха.

Отвътре се разнесоха крясъци и писъци, хвърчаха хора и предмети
през прозорците, настана яко меле. Не можеше да се познае кой какъв е.

- Не знаем колко цивилни има – каза Радо. – Трябва да  влезем и ние.
- Как бе?! Нали ще ни заколят! – възкликна Симеон.

Радо сложи качулката и дръпна яката си, така че да му се виждат
само очите. Извади ножа от колана и с леко променен глас заговори.

- Дръще ги, ша ги утрепам ‚сичките! – тръгна на бегом към вратата.

Симеон схвана идеята, облече якето си на голо, а тениската уви като
чалма на главата носа и устата. Извади стоя нож и тръгна с думите:

- Ида! Ида!

Двамата влязоха заедно с вратата като я избиха с  пантите. Озоваха
се в  просторно затъмнено помещение с дълги маси и столове, някои с
мека мебел. Действието, протичащо вътре хич не бе приятно, защото
дивите люде и циганите водеха ожесточена битка. Двама бяха хванали
един дивак, а трети му съсече главата с брадва, друго същество точно
разкъсваше врата на нападателя си, трети се въргаляше по пода с отсечен
крак. Отвсякъде хвърчаха стъкла и столове. Те тръгнаха напред през
масите. Един озверял дивак се опита да ухапе Радо, който му заби нож в
тила и го хвърли по друг, като двамата се изтъркаляха в купчина столове.
Вниманието им хванаха стълбите за горния етаж. Там лежеше безжизнен
човек с отхапано лице. Изкачиха се до коридор с няколко врати. Нямаше
екшън, само двама диваци ядяха труп. Като ги усетиха се втурнаха като
зверове, но опитните пазачи им хвърлиха пепел в очите и веднага след
това гърлата им бяха прерязани. Започнаха да отварят стаите една по една.
В първата имаше легла, които може би ползваха повече за удоволствия
отколкото за спане. Втората намериха едно малко диво човече с рунтава
козина, сгушено в ъгъла скимтеше като самотно кученце. Малките му
жълти очи като на коте бяха изпълнени със страх, а тънките му мустаци



трепереха. Имаше човешки ръце и крака, но по тях растеше гъста черна
козина.

- Нали няма да го убиваме – каза Симеон.
- И на мен ми е жал – отвърна Радо и свали един чаршаф от леглото.

Малкото същество реагира агресивно като изсъска, но те го хванаха в
чаршафа, а то оголи зъбите си като иглички и започна да драска с нокти.
Симеон го притисна до себе си като започна да го люшка, след няколко
секунди се успокои.

- Ще го пуснем някъде в гората.

Продължиха с търсенето като преминаха през още две стаи, в едната
имаше мъртви хора. Две момичета и едно момче на възрастта на
студентките, разкъсани, целите в кръв. Симеон разпозна Наталия лежаща
на леглото с разпран гръден кош.

- Казах ли ти?! Казах ти! – проговори цъкайки с уста.
- Това са го направили диваците – констатира Радо, разглеждайки трупа

на момчето, лежащо на пода до леглото. – Половината му черва ги
няма. Голяма изродщина!

Симеон въздъхна, покривайки последното момиче свлечено до
прозореца с изядени ръце, явно е искала да избяга, в косата й имаше
счупени стъкла. Двамата напуснаха стаята. Битката започна да се пренася
и на горния етаж като двама роми се бяха нахвърлили върху един дивак
вързан с примка за врата. Оставаше още последната врата, която бе
заключена. Радо я разби с шут и двамата нахълтаха в малък старовремски
офис с кожени мебели и масивно писалище. Срещу тях имаше насочена
мощна ловна двуцевна пушка и рязък женски глас извика:

- Марш!
- Чакай! – викна Симеон. – Нито сме цигани, нито диваци! – свали

забрадката. -Търсим оцелели.
- Какво е това в чаршафа?! – от бюрото се надигна къдрава руса коса

вързана на опашка, принадлежаща на жена с голямо чело и малък ръст,
почти като дете. Говореше със строг глас.

Симеон разгърна чаршафа и показа главата на малкото диво човече
сгушено в него.

- Нали не би го убила – каза спокойно. – То не е виновно, че родителите
му ходят, където им не е мястото.

- Тук никой не му е мястото! - отвърна сопнато жената не сваляйки
пушката. – Кои сте вие?

- Ние бяхме тук да се  справим с диваците, защото ни се оплакаха, че
нападат студентки – обясни Радо. – Ти коя си?



- Така ли, значи е вярно – каза  с  лека почуда. – Аз съм Маринела,
управителя на това място.

- Значи си дивачка?! – възкликна Симеон.
- Не, разбира се. Собственик съм на имота и им взимам наем,  като се

грижа всичко да е наред, но – тихо  въздъхна. – Диваците са  си диваци.
В началото бяха дискретни и не правеха проблеми. После започнаха да
се правят на вампири и да си водят хора тук, а накрая видно нападнаха
из гетото  като отвличаха хора и ги ядяха.

- Щом си запозната с  тях, защо ги пусна? – попита Радо.
- Цената беше добра, за тази дупка – въздъхна отново. – Днес извадих

лош късмет, на циганчетата им е преляла чашата и сега ще ги изтребят.
Надявам се да не се гледам по новините.

По коридора се чуха викове и писъци, а дивачето стисна по-силно
Симеон.

- Трябва да се махаме!  Идваш ли с нас?!
- Имам ли друг избор – най-накрая снижи пушката. – На  покрива има

аварийна стълба ще слезем  по нея.

Симеон отговори с глава. Трябваше да излязат в коридора и да
стигнат до капак на няколко метра от тях. В този момент озверели люде
разкъсваха един мъж, като видяха свежи и живи хора веднага се втурнаха,
но получиха по  куршум от Маринела. Пушката бе два пъти по-голяма от
нея, но боравеше доста умело. Придвижиха се до капака и Радо направи
стъпенка за останалите двама. Качиха се като счупиха дървения капак и
издърпаха и плешивия мъж. Излязоха на покрива, откъдето се виждаха
части от мелето и как се гонеха около сградата и строежа. За тяхно щастие
от страната на стълбата нямаше никой и те слязоха и успяха да избягат.
Зад гърба им чуха сирени, някой бе извикал полиция. Тримата заедно с
дивачето се натовариха на паджерото и с изключени фарове поеха към
центъра. Оставиха Маринела пред дома ѝ, разбирайки се, че никой нищо
не е видял. Размениха си контактите в случай, че има проблеми с диваци
или се върнат в свърталището им. Останаха трима – Радо, Симеон и
Дивачето.

- На път за дома ще го пусна в гората – каза Симеон, разгръщайки
спящото диво бебе.

- Така са много сладки – надникна Радо. – Сега какво ще правим?
- Нищо не можем да направим, щом полицията се намеси. Намесят ли се

и медиите става таратор – отвърна Симеон. – Трябва да стоим на
страна.

- Ще останат диваци, една тумба цигани не може да се оправи с тях. Да
не говорим за мъртвите хора.



- Именно, много е криминално за нас, не можем просто да се пръкнем
пред полицията и да кажем, бяха диви люде, избягали от гората.
Маринела ще  се обади ако се сблъска с такива, така, че не се
притеснявай.

- Притеснявам се да не е прекалено късно като се обади – въздъхна Радо.
- Няма, спокойно. Нали си тук, хвърляй по едно око на околията и за

ухапани студентки.

Прибраха се в антикварния магазин като затвориха дивачето в стара
клетка и Симеон я сложи до себе си за да не се чувства самотно. Остави за
Радо да се свърже с обожателя на Наталия за да му съобщи лошата новина,
защото сутринта трябваше да тръгва рано. Параклисът бе заринат от
работа и нямаше време да се мотае, затова още по първи петли натовари
паджерото и си взе довиждане с Радо.

- Не искаш ли някоя  дрънкулка за Доротея или баба ти – говореше
приятеля му.

- Не мерси, имаме си – отвърна Симеон. – Дръж ме в течение ако нещо
стане с дивите люде и пак се надигнат.

- Разбира се.

Двамата се разделиха и бившият военен потегли по магистралата
към любимите Родопи.

- Тук не е хубаво - заговори на дивачето, което все още беше в клетка. –
Ще видиш в какви гори ще те заведа, при такива като теб.

Част 6 Пари и вещици

Вече измина месец от Еньовден, а работата около параклиса не
секваше. В осем и половина сутринта Доротея едвам успя да измие калта и
потта от преследване на диви юди в планината. Така не я държаха краката,
че седна и остави водата да се стича по нея, докато се мажеше с душгел без
дори да го разтърка. Облече си пижамата и се хвърли с лице към
възглавницата. Точно се унесе, когато телефона ѝ звънна, с лениво
движение го хвана и заглуши звука. След минута пак започна и още
веднъж, и още. Боян вдигна сънено глава.

- Мамо….

Доротея изпсува тихо и отвърна:

- Тук съм, спинкай…



Момчето стана и прескочи решетката като  се качи на голямото легло
при майка си, която  лежеше по гръб и гледаше тавана.

- Не икам… - каза тихо.

Доротея въздъхна тежко и разтърка очи.

- Ще спя като умра! – каза си и гушна сина си. – Хайде да закусваме.

Телефона продължаваше да звъни и тя го взе за да види на кого му е
дало толкова зор. Велчо Велчев или директора на дома за сираци. Замисли
се за секунда, после го набра тя.

- Ало! – започна Доротея.
- Дора! – чу се изразителния глас на директорът. – Трябва да дойдеш,

става нещо, децата са уплашени!
- Какво?! Сега?! – каза рязко Дора. – Идвам веднага!

Остави Боян долу да закусва, облече се набързо и излетя към селото.
Домът за деца представляваше поддържана и изцяло реставрирана
старинна сграда с красив стенопис. Много често децата спореха кой точно
юнак бе изобразен летящ към слънцето. Доротея я обзе тъга, когато усети
излъчването на сградата, нещо ставаше там. Имаше няколко счупени
прозореца, а децата заедно с персонала стояха строени на площадката.
Около сградата обикаляше възрастен мъж над 60 годишен с бяла коса и
стройна фигура, облечен в елегантен костюм. Велчо Велчев, бивш военен,
в момента директор на сиропиталището, играеше роля на баща за
всичките изоставени и отнети деца. Изключително добронамерен и
всеотдаен човек. Поне така го помнеше Доротея, той бе първата ѝ опора
след злощастния инцидент със семейството преди всичките тези години.
Когато видя самурайката се насочи с бяг към нея. Лицето му бе
пребледняло.

- Дора! – каза с притеснение. – Не знам какво се случва! Вратите се
блъскат, прозорците се трошат, саксии падат…..

- Поемете си дъх, моля – Доротея го хвана за рамената. – Няма страшно,
сега ще видя.

- Децата се уплашиха….

Тя го потупа по раменете и се приближи до сградата. Не ѝ трябваше
огледало да разбере, че гъмжеше от духове. Тропаха, блъскаха, крещяха,
всичките яростни и озлобени.

- Самоубийци…. – прошепна тя, после се обърна към децата, които я
гледаха въпросително. – Сега, деца, искате ли да ядете пица?! – каза с
приятелски глас.

- Даааа! – казаха всички заедно.



- Хайде на пицария – плесна с ръце и се обърна към директора. –
Заведете ги в пицарията и поръчайте каквото искат, после аз ще оправя
сметката. По-добре да не седят тук като наказани.

- Благодаря ти – прошепна Велчо.

След минута децата маршируваха към другия край на селото, където
се намираше пицарията. Доротея отиде до колата и отвори багажника, там
в  дървен сандък се намираха неща от първа необходимост като сребърни
ножове, бримки от коприва, инстантни лечебни отвари и подобни. Извади
три снопа от коприва и пелин, и средно голямо огледало.

- Извинявай – някой изрече под носа си.

Тя се обърна и видя Гергана, която стоеше като напикана, все едно
чакаше всеки момент да я  накажат. Доротея повдигна вежди с думите:

- Какво?
- Може и ние  да сме виновни…. – каза тихо, като гледаше настрани.
- Какво?! – този път попита по-рязко.
- Ами, големите ни казаха как да викнем духа на баба Ванга и ние

решихме да го пробваме…. – говореше тихо, почти мрънкащо.
- Тези не приличат на баба Ванга - отвърна Дора ясно и сериозно.
- Знам, но после четохме, че може  и да викнем някой зъл дух, вместо

баба Ванга, ако не сме си мислили за хубави работи и ….
- Как точно ги викахте тия духове?
- Където се чертае азбуката на един лист и въртиш игла и конец, и палиш

свещ.

По лицето на Дора премина ехидна усмивка, тя потупа момичето по
рошавата глава с думите:

- Не сте вие, няма страшно, отивай да ядеш пица.

Затвори багажника и тръгна към входа на дома, носейки
оборудването. Гергана остана зад нея като сянка. Дора не ѝ обърна
внимание,  а бавно отвори входната врата. Връхлетя я вълна от
свръхестествени  писъци и ругатни, и главата започна да я боли. Затвори
вратата, разтърквайки слепоочията си. Вътре гъмжеше от духове на
самоубийци и не ѝ трябваше огледало. Трябваше да се върне до параклиса
за Бъки, който да помогне с търсенето на прокълнатия предмет.

- Извинявай – Гери пак се обади. – Може ли да  ти помогна с нещо?

Доротея извърна глава към младото момиче  и каза:

- Всъщност, може да ми спестиш малко обикаляне. Някое дете да се е
хвалило с нещо странно напоследък? Някой старинен предмет, монета



може би, пък и  може и съвременен предмет, таблет, телефон, дори
писалка.

- Не съм чувала – отвърна тя.
- Вътре има нещо, което е събрало всички тези ядосани духове – обясни

младата жена. – Трябва да разберем какво. Някой да се е промъквал
скоро до параклиса, освен теб?

- Не, поне не знам – отричаше Гергана, след което ахна. – Парите….
- Все още не си ги похарчила?
- Събирах да си взема дънки.
- Браво, жалко,  че ще трябва  да ги изгорим – каза Дора като подаде

сноп от билките на момичето. – Влизаме и ти ще ме водиш до стаята
ти. Най-вероятно знаеш къде има огледала, избягвай да гледаш в тях,
защото после няма да спиш.

Тя извади от джоба си голяма запалка и запали сухия сноп от
коприва и пелин. Отвори вратата и направи път на Гергана, която като
екшън герой скочи в антрето. Реално духовете не издаваха звуци, но
дрънкането на мебелите и стъклата показваше колко са разярени. Дора
размахваше снопа и опушваше пътя им. Младото момиче се хвана за
главата.

- Давай напред и махай с китката, трябва да се дръпнат, така няма да те
боли главата – обясни младата жена.

Възпитаничката на дома се подчини и започна да маха все едно
размахва меч. Качи се бързо по стълбите следвана от пазителката и
продължи към едната обща дамска спалня. Вратата на една от баните бе
отворена и Гери мерна с ъгълчето на окото си  огледалото. Само толкова й
трябваше да се втрещи – мъртвец с издрано лице крещеше без глас, а до
него жена с избодени очи. Тя усети студени тръпки по цялото тяло, свлече
се на земята в шок. Доротея я подмишкоса с думите:

- Казах ти да не гледаш! Бързо!

Повлече я към стаята, където имаше шест легла с матраци три по три
разделени с параван. Духовете станаха още по-бесни, защото единия
прозорец се сгромоляса пред очите им.

- Къде са, давай ги! – възкликна Доротея, размахвайки китката. Тя
знаеше, че всички духове ги бяха обградили, ако не направеха нещо и
билките угаснат щяха да ги побъркат.

Гергана с треперещи ръце надигна леглото и навря фините си пръсти
в долната част на един от краката. От там извади 30 лева и  ги даде на
Дора. Тя от своя страна ги сканира внимателно и видя в горния десен ъгъл
на двайсетолевката странен символ, приличащ на руна, написан с
химикал.



- Това трябва да е – извика и снима банкнотата.

Извади запалката и запали двадесетте лева. За миг главите им
започнаха да ги отпускат, а след пълното изгаряне на ценната хартийка
нямаше никакво чувство за присъствие. Гери въздъхна тежко, а Доротея се
засмя.

- Браво, съжалявам за парите, останаха ти само десет лева.
- Няма нищо… Ти ми каза  миналия път, че господ ще ме накаже – каза с

ясен глас, гледайки в земята.
- Ако искаш още малко да ми помогнеш, вземи огледалото от банята и да

направим една обиколка да се уверим, че всички са си отишли.

Гергана се подчини, двете грабнаха огледалата и обходиха сградата
на дома, и двора, търсейки заблудени духове. Не намериха нищо, бяха си
отишли. Тръгнаха към пицарията при останалите възпитаници на дома.
Доротея вървеше напред, а събеседничката ѝ изоставаше с поглед забоден
в земята.

- Извинявай! – поддаде след по-продължително мълчание.
- Доротея се казвам, не извинявай – отвърна Дора с досада без  да се

обръща.
- Извинявай, Доротея – поправи се. – Може ли да те попитам нещо?
- Не - отвърна тя, троснато, сещайки се за какво ще я  пита.
- Моля! – тона стана настоятелен. – Няма да искам нито пари, нито

подслон, само да ме водите с  вас на някоя…. задача! Няма даже да
говоря!

- Не! – бе категорична, после се обърна ѝ я прониза с поглед. – Какво си
мислиш, че това е игра?!  Че сте се събрали дечурлигата да се  гоните с
пръчки?! Нали знаеш, че може да умреш!? Ако не бяхме запалили
билките щяха да те побъркат!

Доротея се завъртя и избърза напред, Гергана въздъхна сърдито и я
последва. Стигнаха малката пицария в края на селото. Персоналът не



можеше да смогне на връхлетялите ги гладни деца. Изкарваха тава след
тава пълни с пица, а сирачетата ликуваха. Младата жена седна до
директора и му разказа шепнешком какво е станало. Човекът една не се
просълзи и бащински я прегърна, тя му отговори с лека усмивка и се
включи в празненството на децата. Останалите веднага заразпитваха Гери
къде е била, но тя само им отговори:

- Уплаших се и отидох у една комшийка.

Дора се зачуди защо не се похвали как е гонила духовете редом с
каката, но си замълча и запали цигара, пиейки бира на големи глътки.
Момичето от другата страна на масата ѝ хвърли предизвикателен поглед.
„Да, със сигурност пак ще се набута между шамарите“ – помисли си Дора.
След като се отпусна, осъзна колко е уморена и как иска да си легне.
Минаваше дванадесет на обяд, тя довърши бирата си, остави пари за
сметката и си взе довиждане с децата и персонала. Верка сигурно бе
застъпила, но просто нямаше сили да коментират символа на банкнотата.
Като се прибра Боян довършваше обяда си от пилешка супа. Баба Анка
седеше в кухнята и приготвяше билки за нова отвара.

- Мамо! – викна радостно като се показа на вратата.

Тя седна до него и го целуна по главата.

- Изпий си млякото и да ходим да спим – каза с нежен глас.

Баба Анка не реагира, а продължи работата си над билките. Дора
отсервира празната паница и чаша на сина си и двамата се качиха нагоре.

☼
Привечер, металната порта изтропа и към вилата с бавна крачка се

придвижи жена на възраст около 50 години. Доста добре облечена с тъмен
спортно-елегантен прилепнал панталон, ниски токчета и копринена риза.
На врата ѝ висеше дебело златно колие, а по ръцете й дрънкаха гривни и
пръстени. Средна на ръст, със задоволителна за годините фигура и
сериозно лице с изписани черни вежди и тежък грим, дългата, права, черна
коса падаше малко над кръста. Носеше голяма пътническа чанта и
стъпваше с видима увереност.

- Анелия! – викна и започна да чука по вратата. – Анелия!
- Лошата мащеха е дошла на гости – чу заядлив коментар зад гърба си.

Симеон с гумени ботуши носеше няколко остри кола. Тя се обърна и
отвърна с досада:

- Анелия търся, ти си отивай за риба!
- Искам първо да видя какво иска скумрията.



- Казах ти какво искам, къде е баба ти?
- К‘во си се развикала, ма!? – викна баба Анка, излизайки от една от

пристройките заедно с Верка.
- Нося нещо да ви покажа.

Лилия, така се казваше въпросната жена, дошла на гости на
параклиса. Занимаваше се с разваляне на магии и приготвяне на по-прости
отвари,  под точно го раздаваше врачка. Имаше  си собствен добър бизнес,
офис (ако  може така да се нарече) и не можеше да се оплаче. Лятото ѝ бе
жътвата,  но  имаше  малък проблем. Те слязоха долу в лабораторията под
къщата и вещицата просна чантата на една от работните маси. Извади
човече направено от коноп  с размерите на дете. На него имаше същия
символ като на банкнотата изгорена от  Доротея.

- Не си ли много праведна да ползваш курдуши? – не пропусна
коментара Симеон. – Нали си имаш чираци?

- Чираците не можеш  да ги пратиш за коса от самодива, люспи от змей
или крила от прилепи.

Верка се надвеси и внимателно разгледа знака, който беше  обгорен в
конопеното тяло на човечето, в което нямаше живот.

- Не искам помощта ви,  нито се  оплаквам – каза Лилия със спокоен
глас. – Това е предупреждение. Преди няколко седмици и  двата ми
курдуша  се побъркаха и започнаха да ми правят сечено. Носеха ми
черни яйца на мамници, прокълнати предмети, водеха духове ако щеш,
принудих се да ги терминирам.

- Как някой може да манипулира нещо направено от самия теб – Верка
докосваше конопа.

- Черна магия – каза баба Анка. – Някоя вещица ти върти номера.
- Да нямаш  конкуренция в града, да  не е дошла някоя млада девойка и

да иска да ти вземе клиентелата? – попита Симеон.
- Не мисля – отвърна Лилия. – По-скоро е предупреждение.
- Хм… интересно – Верка го гледаше от всички страни. – Това е символа

на Чернобог.
- Чернобог?! – повтори Симеон.
- Славянският бог на злото – поясни Вероника.

В този момент на вратата се почука енергично.

- Бабо, бабо! – чу се гласът на Боян.
- Чакай, Бояне, баба ти има работа – викна Симеон и отиде на вратата.

Малкото  момче и Дора се бяха наспали. Младата жена изглеждаше
кисела и държеше чаша  кафе и цигара. Носеше лятна пижама от много
къси гащи и изрязана широка тениска.



- Какво става – попита бавно тя. – На двора нямаше никой, Боян реши,
че сте тук.

- Отиди да видиш – отвърна Симеон, гушна малкия и го понесе навън. –
Айде да си поиграем малко  с тебе, донесъл съм ти меч.

Доротея с прозявка надникна на масата и като видя символа секна.

- Това е онзи знак – каза изненадана.
- И ти ли си го виждала? – попита Верка.
- Днес, нали ходих до дома, гъмжеше от духове, намерихме го нарисуван

на една банкнота от 20лв.
- Значи и за нас е имало предупреждение - констатира Вероника.
- Много лоша  вещица вършее,  щом така ни предупреждава – намеси се

и баба Анка.
- Славянски богове, а? -почеса се Дора.
- Те са част от нашата култура, както и Морана – каза Верка. – напълно

възможно е някой да владее техните магии.
- Да, супер досадни и упорити. Защо Тангра и Тракийският конник не се

мяркат?
- Проучете внимателно нещата, ако избухне още една война сигурно ще

слязат от дървото да ни наказват – Лилия скръсти ръце.
- От доста време Чернобог не е споменаван – каза спокойно баба Анка. –

На кого  му е притрябвал Чернобог?
- Това тепърва  ще  уточняваме.
- Благодаря ти за информацията, Лилия, ела да изгорим курдуша ти и да

пием по един чай – Верка дръпна човечето за краката и го понесе към
камината.

Добавиха изсушен пелин и му драснаха клечката. Малката фигура се
възпламени бълвайки бял пушек и след няколко минути от него имаше
само сажди. Жените излязоха на двора  при Симеон и Боян, които се
гонеха заедно с Бъки.

- Искаш ли кафе? – попита Дора.
- Не, благодаря, трябва да тръгвам, чакат ме любовни елексири за

бъркане – размаха ръка Лилия.- Дойдох само да ви покажа курдуша.
- И аз тръгвам имам една хала, която прави мизеии – каза Доротея.
- Така ли? – бъзна я Верка. – А си мислех, че аз съм единствената, която

излиза по пижама.

Младата жена влезе навътре да се преоблече, а Лилия напусна двора
махайки с ръка от колата.

- Чао – викна Боян.
- Ще държим връзка – каза вещицата и влезе в колата.



Доротея вече облечена с тениска и къси раздрани дънки се запъти
към самурайката. Взе си довиждане с Боян и потегли към едно пловдивско
село, което бедстваше повече от седмица. Остави Симеон, баба Анка,
Верка и Боян.

- Имаме ли информация за Чернобог в архивите? - попита Вероника.
- Има, но е от повече от  500 години, така че трябва да видим в

преписите – отвърна бабата. – С него не сме имали проблеми, може би,
отпреди да застъпи Мусаил.

В параклиса се съхраняваше информация на повече от 2000 години и
периодично се правеха преписи. Бункера, в който се подреждаха беше
също толкова стар, може би първото по-сериозно строителство след
малкия параклис. Той представляваше дълбоко подземие без пряка
слънчева светлина и старателно изолирано от влага. В периодите, които
пазителите нямаха много работа слизаха и преписваха част от най-старите
документи и доклади. Информацията бе толкова много, че бяха успели да
прехвърлят в електронен вариант само 10%. Останалата част прилежно се
съхраняваше в папки на дебели полици. Имаше книги на старобългарски,
латински, турски и други езици. Вероника изпитваше трудности с
останалите различни от старобългарския, затова тези задачи поемаше баба
Анка. Архивът се намираше в подземна галерия под лабораторията и до
там се стигаше по таен тесен канал намиращ се зад камината в  къщата.
Старицата влезе в къщата и се насочи към огнището, което не бе палено от
месеци. Премести огнеопорната плоскост отзад и се откри тухлена врата с
кука, която водеше до дупка с дървена стълба. С петромакс в ръка започна
да слиза надолу. Тухлената облицовка на стената отстъпи място на твърди
скали и стълбата свърши в твърд камък. Няколко метра в тъмнината
имаше друга стълба пусната в дупка издълбана в скалите. Предците им
бяха издълбали лабиринт от подземни тунели, в които да съхраняват най-
скъпото: вековните знания. Бабата слезе още по-надолу, познаваше до
болка подземието, затова се ориентираше и без светлина. Като стигна
дъното се озова в подземна галерия разделена на няколко части издълбани
като бразди. Имаше специална изолация от глинен дренаж, слой вълна и
накрая дебели дървени греди. Въздуха долу бе оскъден и сух, останалите
членове на параклиса трудно дишаха, но за Анелия нямаше проблем. Тя
запали петромакса и откри браздите от двете страни с рафтове старателно
подредени според същества, години и явления. Там се криеше
информация за хиляди богове, създания, че дори и хора. Старицата
започна да броди между рафтовете търсейки Чернобог. Намери го някъде
по средата на третата бразда. Имаше доста информация за него разделена
на томове и пергаменти. Документи, доклади, песни и приказки, най-
късното писание, което намери бе някъде от ХIV век.  Журнал на
пътешественик, гастроном, които описваше ритуал за заточване на



Чернобог в долната земя. Седна на писалището в дъното и зачете. Ставаше
ясно, че е изпълнен и злия бог е бил прикован да обикаля долната земя
вовеки веков. Имаше още, антимагия, която го освобождаваше,
включваща редица магически предмети, човешки жертви и сложен ритуал.
Баба Анка потърка брадата си. Под писалището седяха на куп бели листа
и молив, тя ги взе и започна да преписва.

҉

Хубавото на лятото беше, че се стъмваше късно и екипа на параклиса
разполагаше с допълнителни часове за придвижване и подготовка. В
седем и малко Доротея бързаше със самурайката към пловдивското село, в
което имаше информация, че се подвизава хала. Там земеделието беше
развито и много хора си вадеха хляба от него. Надяваше се само да не е
закъсняла, защото отлагаше въпросната задача от седмица. Земеделците я
чакаха още на табелата и като видяха сивия джип замахаха енергично с
ръце. Младата жена спря пред тях и излезе. Висок як мъж пристъпи
напред от десетината души, които се бяха събрали, продума:

- Живо здраво, ти ли си от параклиса?
- Да – отвърна тя. – Разбрах,  че си имате хала.
- Хала ли е, змей ли е, никой не знае ама овошките  вече цяла седмица са

в мъгла – обясни мъжът с равен глас и селски диалект. – Не можем да
приидем там. Нищо не се вижда,  само гръмотевици се чуват.

- Град би оня ден,  аз го чух – викна възрастна жена от групата. –
Реколтата ни съсипа!

- Ще я видим тая работа - каза Дора спокойно. – Къде са овошките.
- От тук по черния път след табелата – посочи високият. – Аз ще  дойда с

теб.
- По-добре остани – посъветва го младата жена. – Халите са доста

своенравни.

Тя се върна и се качи на джипа като потегли към овошките. Не й
беше трудно да види къде евентуално се крие халата, защото след по-
малко от километър навлезе в плътна бяла мъгла. Спря джипа на средата
на пътя и направи няколко крачки напред. Не  можеше да си види дори и
обувките.

- Змея ли да викна или орела! – провикна се  колкото глас й държи. –
Думай ми, хало!

- Ти си от ония! – небето се разцепи от басовит женски глас. – Селяните
ли те извикаха?

- Има ли значение!? Унищожаваш им поминъка, а това хич не е хубаво.
Върви си преди да съм викнала кръстатия орел да те отвее с крилете си.

- Накъде ще ме отвее, къде ще отида като нищо не виждам…. – имаше
тъга в гласът ѝ.



- В смисъл? – повдигна вежди Дора.
- Минах през големия град, ей там, след баира и от  пушеци, и от отрова

ослепях – жална се халата. – Надуших тука сочни плодове и спрях да
почина и да похапна, че сили не ми останаха.

- Една седмица?
- Казах ти че ослепях, нито знам къде отивам, нито къде съм. Ако тръгна

и ида пак в града от тая отрова ще умра.

Мъглата стоеше все така гъста, но някак си се движеше.

- Хало, ще те заведа у нас в Родопите, там ще си намериш място и очите
ти ще минат. Съгласна ли си? – попита Доротея.

- Съгласна съм, съгласна, плодовете им са  малко и след някой ден щях
да ги изям всичките и можеше, и от глад да умра.

„Това беше лесно“ – помисли си младата жена. Мръсният въздух на
големите градове хич не се нравеше на митичните създания и много често
се объркваха. Все по-рядко имаше хали на тяхна територия, защото
земеделието замираше, пък и пръскаха с разни отровни  химикали, които
им влияеха зле. Те представляваха летящи почти безформени същества,
слизаха на земята само да се хранят с реколтата, иначе си стояха горе на
небето сред облаците. Образуваха бедствия, градушки, наводнения, бури и
дъждове, които валяха повече от седмица докато не унищожат и
последното стръкче. Тази с която се занимаваше Дора хич не изглеждаше
от лютите и бесни хали, иначе досега да я беше отвяла с мощния си дъх.

- Хало – викна Дора. – Ти като обикаляш половин свят и сигурно си на
1000 години, чувала ли си за Чернобог?

- Черния бог?! – небето щеше да се разцепи. – Чувала съм, че спи
дълбоко в долната земя и никой не бива да го буди, че иначе ще стане
страшно. Няма хали, няма змейове, всичко линее като стъпи на земята,
той е брат на дявола, по-лош е даже.

- Благодаря ти, хало – поклони се Доротея, макар че нямаше да я види в
мъглата.

Младата жена отиде до колата и бръкна в сандъка. Извади торбичка
с  тамян и глинен съд с голям отвор.

- Слушай сега хало – провикна се отново. – Ще запаля този тамян в
гърнето и ти по миризмата ще ме следваш. Ще те заведа в Родопите да
си почиваш.

- Добре моме, запали тамяна, аз ще  те последвам – отвърна халата с по-
спокоен глас.

Дора изпълни казаното и запали тамяна в глинения съд. Спусна
всички прозорци на самурайката и го фиксира за предната седалка. От
гърнето се виеше дебел и плътен дим, а  мъглата около овошките започна



да се събира и Дора можеше да различи плодните дръвчета. Запали
двигателя и потегли бавно обратно към главния път. Картината се
проясни, а на небето се заформи странен облак  с очертанията  на фина
жена с дълга бяла пелерина вееща се в пространството. Като видяха, че
мъглата се е вдигнала земеделците тръгнаха по пътя нетърпеливи да видят
и узнаят какво се случва с реколтата. Доротея спря до тях и каза без да
слиза:

- Готови сте.
- Жива да си, девойче, господ здраве да ти дава! – възкликна възрастната

жена.
- Благодаря ти – каза високият мъж, подавайки неподредена пачка с

банкноти. – Дано да има нещо останало.
- Моля, моля, каза, че не е изяла всичко – отвърна Доротея като взе

парите без да скромничи. - Трябва да я  заведа в балкана – и добави. –
Живи и здрави, всички, дано повече не се виждаме за лошо.

Помаха им за сбогом и потегли заедно с халата в небето. Щеше да й
отнеме около час и нещо да стигне вкъщи и щеше да се мръкне.
Придружителката ѝ не виждаше,  но послушно се водеше по мириса на
тамян от  самурайката.

Раздели се с халата малко преди да хване по пътя за параклиса.
Съществото учтиво благодари и изчезна от хоризонта в планината. Като
се прибра Доротея завари Верка и Боян да играят в пясъчника на двора.
Синът ѝ се хвърли в обятията с невиждана радост. Симеон все още
обикаляше по задачи, а баба Анка не се мяркаше  никъде.

- Баба ти още не се е качила  от бункера – съобщи Вероника. – Дали да
не отидем да я викнем?

- Нали знаеш, че като слезе може да седи и един месец – отвърна Дора.
- Да, ама няма въздух, ми ако ѝ стане нещо?
- Няма, страшно, тия вампирите не мрът толкова лесно.
- Какво стана с халата, люта ли беше? – двете млади жени се настаниха

на пейката пред къщата.
- Не, минала през Пловдив и ослепяла – Дора пусна Боян да си доиграе и

запали цигара. На масата имаше кана с домашна лимонада или поне
така си мислеше тя. – Попитах я за Чернобог, каза ми че е на долната
земя и спи.

- Ми, аз каквото намерих от интернет и тукашните книги, ако действаше
в момента щяхме да разберем, защото сее разруха и хаос.

- Сигурно – Дора се пресегна и взе каната, като отпи директно от нея и
щеше да повърне. Започна да плюе и от носа и от устата. Вероника я
гледаше умно. – Ти ли го направи това?

- Да, Боян искаше нещо свежо.



- И какво му сложи?
- Лимони и сироп.
- От какво?
- Ми, от хладилника.
- Сложила си от на баба ти горчивката.
- О, така ли? Аз се чудих защо Боян не искаше да го пие – взе каната и я

помириса. – Вярно е.

Баба Анка рядко се хранеше с обикновена храна, а гълташе силно
концентриран сироп от горчивка, която отглеждаше в двора, а през зимата
в парник. Доротея все още кашляше от непоносимо  горчивия вкус на
напитката.

Част 7 Завръзката

На следващият ден, рано сутринта каменната врата зад камината се
отвори и баба Анка излезе с куп изписани листа. Остави ги на масата и
отиде в кухнята като си взе от цигарите на Доротея. Запали и се загледа
през прозореца, слънцето изгряваше и хвърляше ленива сянка върху
вековните дървета обикалящи параклиса и къщата.

- Ще се озорят – промърмори под носа си.

След няколко часа се появи Верка с веселото си настроение, а
веднага след нея връхлетя Симеон с торбички под очите. Личеше,  че не е
спал поне от 24 часа. Започна да щрака ключа на лампата, нямаше ток.

- Няма ток ли? – попита Вероника, която вареше кафе.
- Онова лапе още ли спи?! – попита с троснат глас Симеон.
- Да – отвърна му бабата.

Без да отговаря се качи по стълбите директно в стаята на Дора. Влезе
без да чука и я вдигна с чаршафа като я изсипа в коридора. Тя го погледна
със сънен недоумяващ поглед.

- Не исках да будя сина ти – каза сърдито. – Ставай! – подритна я леко.
- Кво, бе?! – отвърна му троснато.
- Диви юди, посред бял ден до един електрически стълб, долу целия

град е без ток – обясни набързо.
- Оф! – изпълзя от чаршафа и стана на крака. – Чакай само да си измия

зъбите.
- Ще вземем и Бъки – съобщи и тръгна по стълбите.

Доротея  слезе обувайки панталона си в движение. Стигна до долу
без да поздравява, видя горещата кафеварка и си сипа в термочашата.



- Айде чао - каза без да поглежда никой и излетя на двора.
- Като свършите веднага тук – викна баба Анка и се обърна към Верка. –

Това го напиши на компютъра, ако нямаш друга работа – подаде й
листата.

Навън Симеон носеше два чувала с билки към паджерото, а Бъки го
обикаляше. Натовариха ги заедно с кучето и потеглиха към въпросната
локация, недалеч от дома им. В багажника имаше и две осветени саби,
остри като бръснач, както и пистолети за пейтбол със специални патрони,
бившият войник отиваше с намерението да ги избие.

- Не мислиш ли, че трябва само да ги прогоним? – каза Дора  докато
пътуваха. – Може да ядосаме Севда и Яна.

- Не  ми пука,  като няма кой да ги озаптява, ще бием на месо – отвърна
все така сърдито шофьорът.

Стигнаха мястото, черен път, на който ги чакаха група работници.

- Ей, параклиса – провикна се един. – Изядоха ни камиона.
- Не думай – каза  Симеон  излизайки от колата. – Шефа ви ми  каза, че

са  плъзнали от снощи.
- Там някъде, дойдоха след като ни изпратиха на аварията – каза втори.
- Колко са? – попита Доротея.
- Пет – шест, ама викат като педесет – обясни първият.
- Пууу – възкликна бившият войник като отвори багажника. – Имам

нужда от няколко доброволци да ги сгащим.

В чувалите имаше билки изсушени и натъпкани в конуси с фитил,
направени на димки. Мъжът ги стовари и повика работниците.

- Искам да си вземете по няколко и да ги запалите, и нахвърляте – обясни. –
Само това, защото много  бързо ще се разбягат и трябва да ги гоним из
цялата гора.

- Дадено шефе! – възкликна един малък на не повече от петнадесет години.

В два прилежно изработени кожени калъфа седяха мечовете. Симеон взе
единия, другия втъчи на Дора, която го открехна и полираната стомана
светна.

- Аз си имам – каза тя.
- С това ножче нищо няма да направиш, качвай го този – отвърна ѝ

партньорът, подавайки и пистолет.

Tръгнаха по черния път, заедно с работниците и след двеста метра
съзряха картинката. На работния камион с платформа висяха група юди. За
разлика от самодивите, които се славеха със своето изящество и финес,
юдите бяха тяхна противоположност. Представляваха груби и вулгарни
млади жени, които сипеха обиди и правеха неприлични жестове. Често



отвличаха мъже, пленяваха душите им и ги принуждаваха да им робуват до
края на живота си. Имало е и случаи, в които юдите са слизали в селата и
градовете, живеейки като нормални жени, нещо, което самодива  никога не
би направила. Сега, привлечени мъжете работници, се опитваха да
разглобят масивния камион. Имаха най-лошия нрав от всички обитатели, а
когато някой пресечеше територията им, го убиваха с голи ръце.

- Момчета, палете - викна Симеон като ги наближиха.

Работниците запалиха димките и започнаха да хвърлят на посоки.
Гъстия ароматен пушек привлече вниманието на злите жени и те се
опулиха насреща им. Бъки  ръмжеше неспокойно на каишката, готов да ги
погне.

- Айде да ги почваме – изпука врата си Симеон и пусна кучето.

Юдите се разбягаха, една стояща на купето на камиона повдигна
бялата си роба, показа женските си прелести и избяга с истеричен смях.
Тичаха боси, а косите им бяха разрошени, мръсни с вплетени боклуци и
сухи листа. От дългите им нокти и острите зъби се чуваше зловещо
тракане. Доротея приклекна, прицели се и първата падна с няколко
куршума в гърба. Патрона се разпръсна по тялото и обгори плътта на
пакостливата жена, която  започна да пищи и да се гърчи в агония.
Младата майка с бърза крачка я приближи, извади късия си меч и я
довърши, прекарвайки оръжието през гушата ѝ.Юдата забели очи и
започна да се разлага, след няколко секунди от тялото нямаше нищо.
Симеон стреляше на посоки, а Бъки му помагаше като следеше накъде
отиват. Димките нахвърляни от работниците ги заслепяваха и объркваха,
което ги правеше лесна плячка. От параклиса често използваха пистолети
за пейнбол, защото капсулите се създаваха лесно, бяха по-леки и лесни за
използване от огнестрелните оръжия. Бялата комунга, босилека и пелина
не ги убиваха, но бяха достатъчно силни да ги забавят, а на двамата
опитни играчи толкова им трябваше. Те тичаха неуморно из гората след
вярната овчарка и поваляха жертва след жертва. Една се направи на хитра
опита да направи засада на Симеон като скочи от едно дърво, но получи
смъртоносен меч от Дора, която му пазеше гърба. Тя хвърли оръжието и
прободе гръдния ѝ кош, още като летеше във въздуха, след това
натрапницата падна като торба с картофи. Партньорът се обърна и оголи
зъби в усмивка. Не след дълго и последната юда падна от меча на Симеон
и стълба, на който трябваше да работят беше чист. Бъки душеше
енергично наоколо,  но не намери повече натрапници.

- Седем на брой – каза Симеон на бригадирът, нисък  мъж с
червендалесто лице.

- Браво, благодаря ви – възкликна той подавайки наградата.



- Ако  пак ви тормозят, звънкайте – другият мъж размаха пачката и
двамата с Дора се отправиха към джипа.

Прибраха се в параклиса, където  ги чакаха Верка и баба Анка заедно
с Боян. Малкото момче се зарадва на Бъки  и двамата започнаха да си
играят на двора докато останалите седнаха на масата под лозята за да
обсъдят Чернобог.

- Ще се разправяме с много силен магьосник – започна старицата. -
Чернобог не е шега работа, последния път, когато е  бил тука е избил
цял народ.

- Народ? Как така? – повдигна вежди Доротея.
- По времето на втората българска държава у нас са влезли татари –

обясни бабата. – Започнали да опустошават земите и селата ни.  Тогава
група славянски магьосници, владетели на старата вяра се събрали и
направили ритуал за призоваване на Чернобог. Ритуалът е много
труден и иска много магически предмети, както и кръв от магьосник, и
още неща. Те са го изпълнили и призовали, а Чернобог е прогонил и
избил татарското племе, но не му стигнало. Започнал да избива и от
нашите. За една нощ по 5 села били посечени, кървави реки с армия от
зли създания, неживи, дяволи.

- Все едно, че ни разказваш някоя страшна история – изказа се Верка. –
Факти ни трябват, факти.

- Фактите са, че е смазал цяло племе! - отвърна Симеон.
- Трябва да заем как точно се призовава за  да саботираме ритуала –

отвърна Вероника.
- Нали ти дадох да четеш?! – викна баба Анка. – Обяснявам ви накратко

с какво ще се занимаваме, после си гледай фактите – продължи с
историята. – Като видели какво се случва те направили два пъти по-
сложен ритуал за заточението му и успели. Чернобог бил запратен на
долната земя, обречен да се скита вовеки.

- Виж, ако го викнат има ритуал да си го върнем – размаха цигара
Доротея. – Няма страшно.

- Не мисля, че ще успеете, защото включва много недопустими за
нашето време съставки – отвърна старицата.

- Все ще измислим нещо, все пак от време на време горим трупове на
попове – Дора звучеше толкова безгрижно.

- 40  новородени кърмачета – Верка  четеше  от листата на бабата. –
Няма да ти казвам какво се прави с тях.

- Тези по-брутални ритуали могли ли са да направят!?
- Не е като рецепта за торта – каза Симеон. – Това е най-злия славянски

бог, какво искаш, Доро?!
- В по-старите писания се  разказва как се бие с Белбог и Перун, но е

малко рисковано да викаме божества – продължи баба Анка.



- От божествата никога не може да кажеш какво ще излезе – не пропусна
да добави Симеон.

- С други думи, тоя дето го вика, викне ли го, сме прецакани – обобщи
Доротея.

- Да – бе категорична старицата.
- Чакай малко, сега – плесна с ръце Симеон. – Ние откъде сме сигурни,

че иска да вика Чернобог. Видели сме само едно надраскано на
банкнотата и един побъркан курдуш, това не значи нищо. Изпълнено
ли е нещо от ритуала, за което да знаем?

- И да е изпълнено на никой не му е направило впечатление – каза Верка
– Има магически предмети, които може би никой не знае, че са
магически.

- Да, ама ако действа от София, например, как ние тука в планината ще
знаем?! – намеси се и Дора.

- И откъде да почнем!?
- Трябва да намерим магьосника!
- Как?! Не знаем нищо?!

Разговорът прерасна в караница между младите, които започнаха да
се надвикват и да говорят един през друг. Смисълът започна да се губи, а
баба Анка ги погледа още малко и викна:

- Тихо! Рано или късно ще опре до нас! Щом ни прати прокълнатата
пара, значи иска да го видим!

Останалите се спогледаха.

- Трябва ли да предупредим Лилия, тогава? – попита Вероника.
- Една от съставките на ритуала е кръв от магьосник….. – започна Дора.
- Остави го тоя ритуал, ма! – викна баба Анка. – В момента опипва

почвата,  къде е най-мека.
- Търси си съюзници – предположи Доротея.
- Търси си битници – отвърна ѝ бабата с особено  сериозен тон. –

Наблюдава  ни, наблюдава и Лилия, иска да види  на какво сме
способни и колко ще му пречим.

- Има логика – каза замислено Вероника докато се взираше в записките.
- Значи няма гаранция, че иска да викне Черонобог? – намеси се

Доротея.
- Не – беше категорична Анелия. – Може просто  да седи зад символа,

защото знае,  че имаме хилядолетни архиви и ще се поинтересуваме.
- Играе си с нас – изрече Симеон все едно е получил просветление.

Вероника и Доротея се спогледаха.

- И кво правим сега? – попита рязко Дора.



- Ще кажем на Лилия да внимава къде стъпва и ще чакаме да се прояви
отново – отговори й Вероника.

- Точно така – съгласи се баба Анка.
- Аз отивам да спя! – заяви Симеон ставайки  от  масата. – Вие се

оправяйте с тая вещица. Не стига, че сме заринати в работа, сега ще се
разправяме и със секти – тръгна към Боян, който дърпаше една стара
велосипедна гума заедно с кучето. – Айде,  Бояне да спим –
момченцето изглеждаше разочаровано, но се подчини и мъжът го
гушна. – Добре, че съм аз да ти приспивам детето!

- Сладки сънища, Монка и ти,  Боянчо! – Доротея му отвърна с неприличен
жест зад гърба на сина си. - Айде първо да ѝ звъннем, да не се разкарвам –
измърмори Дора.

- Чакай да си взема тефтера – баба Анка забяга в къщата.
- Бабе, имаш смартфон, може да си пишеш сичко – каза й Верка след като

се върна.
- Еби ги в телефоните! – отвърна троснато и размаха тефтерчето. – На това

не може да му падне батерията.

Лилия имаше около седем телефона и седемте бяха изключени.

- Еби ги в телефоните! – повтори Доротея. – Ще ѝ ходя на гости – стана
и бръкна в джоба на дънките за да провери къде са ключовете от
самурайката.

- Като си тръгнала натам, сигурно ще се връщаш по тъмно – започна
Вероника. – Та, има един таласъм на път, да го оправиш.

- Оф! – изрече Дора все едно някой я е настъпил. – Прати ми адреса…

Доротея се хвърли на джипа и запали към Смолян. Лилия извършваше
своята дейност в града, но живееше в малко село на десетина километра.
Реши първата спирка да бъде дома ѝ. Навлезе в малкото китно селце и на
пръв поглед нямаше нищо съмнително. Не се усещаха свръхестествени
същества. Спря пред обикновена къща, която не се набиваше на очи с своята
двуетажна структура и сива фасада, оградена от проста телена ограда. В
двора седяха паркирани два автомобила. Дора започна да занича за някакво
движение, но не видя нищо. Огледа се на двете страни, нямаше никой, хвана
се за металната рамка на портата и се преметна от другата страна. Телените
огради бяха обрасли с бръшлян и не се виждаше нищо у съседите. Тя
продължи към входната врата на къщата. Там съзря 3 звънеца, натисна ги и
трите като задържа около  минута, а като не получи отговор повтори няколко
пъти. Допря  ухо до вехтата врата, не се  чуваше нищо. Натисна дръжката -
заключено. Обиколи къщата търсейки някъде, откъдето може да влезе без да
разбива. Прозорците бяха дървени с олющена боя и заковани от вътрешната
страна. Вътре под мрежести пердета се виждаха мебели покрити с чаршафи,
все едно никой не бе живял тук с години. Отгоре имаше асма, която
хвърляше лека сянка, заради ленивото слънце, скоро щеше  да се стъмни.



Покатери се на асмата и отиде на терасата над входната врата на втория етаж.
Натъкна се на същата  гледка. През стария мърляв прозорец се  открояваше
голямо легло завито с бяла покривка. Дали адреса бе точен? Лилия нямаше
ползва да лъже параклиса. На балкона в малка дупка от разрушената мазилка
се  подаваше торбичка.  Магия,  илюзия под точно,  истинската  къща  се
криеше в дън земята. Доротея  слезе долу и размести стари щайги оставени
до къщата, отзад се откроиха символи написани със спрей и то пресен.
Магьостницата бе скрила къщата си. Оказа се, че и двете коли в двора
отдавна не са в движение. Младата жена прескочи обратно  двора.

- Кой си ти!? – чу зад гърба си сприхав мъжки глас.

Като се обърна, от съседния двор я гледаше прегърбен старец.

- Лилия търся, тук ли живее? – отвърна Доротея спокойно.
- Каква Лилия?! Тука живееше една баба Марийка, умря преди 10

години, децата й са по София – отвърна с родопски акцент. – Коя е тая
Лилия?

- Каза ми, че  тук живее.
- Няма  никаква Лилия! – заяви старецът и се приближи до Доротея. –

Взе ли нещо, дай да вида?!
- Нищо, бе деде, не съм крадла – тя обърна джобовете си и се запъти към

джипа. – Айде остани си със здраве.

Съмняваше се, че ще я намери в офиса, но се надяваше да е оставила
послание. Къщата бе само декор, ако някой напънеше да краде или да
пипа предмети щеше  да  го изхвърли обратно на улицата без да помни
нищо, нямаше как да има съобщение вътре. Доротея подкара самурайката
към Смолян. Магьосницата извършваше дейността си в малка схлупена
къщичка в края на града. Радваше се  на голяма клиентела и пред вратата
винаги имаше някой чакащ. Още от улицата личеше,  че там също няма
живот. Всички лампи бяха изгасени, а ниската едноетажна постройка
изглеждаше зловеща. Намираше се  между две нови кооперации, оградена
с тухлена ограда, входната врата бе заключена. На Дора отново ѝ се
наложи да прескача. Двора не беше голям, редяха се няколко пейки пред
малкия вход към бараката с нисък покрив. Изглеждаше по-поддържана от
предната къща, имаше дограма и съвременна мазилка. Баба Анка я беше
инструктирала да търси ключ в улука над  вратата, затова протегна ръка
над входната врата и напипа тежък ключодържател. Имаше  един
старовремски ключ точно от  входната врата, която изглеждаше нова, само
по ключалката имаше ръжда и изтрака, когато младата жена я завъртя.
Влезе в просторна правоъгълна стая, цялата обсипана с икони на различни
светци. На няколко  крачки от входа се простираше масивна маса с ъглови
дивани покрити с шевици в битов стил. Целия под бе покрит с дебели
черги, но  Дора нямаше време да  се събува. В дъното се намираше



печката и дълбок каменен умивалник, заедно с полица, на която бяха
наредени различни канчета и билки. „Там сигурно лее куршум“ – помисли
си. Две черни завеси водеха до друго отделение, което придаваше Г-
образна форма на помещението. Там й беше склада, защото в не голямото
пространство имаше етажерки до тавана, на които в момента нямаше
нищо. Пак криеше нещо, не можеше това да е целия арсенал на Лилия. За
опитна и силна магьосница да зареже всичко и да се скрие като мишка.
Можеше да остави поне чираците си. Доротея дръпна чергите от пода и
оголи светло дюшаме, в което имаше добре открояващ се тайник.

- Много очевадно – промърмори Дора.

Тя разгледа капака внимателно, опипвайки го от всички страни за
ключалка, но нямаше нищо. Взе  машата от печката  и напъна  в една от
фугите. Дъските се размърдаха и се открехна процеп, който водеше до
къса стълба. Дора можеше да види каменния под отдолу затова направо
скочи и се приземи с глухо тупване. В тъмнината не можа да намери ключ
и светна с телефона. Едно малко конопено човече, може би колкото
бутилка с бира скочи на лицето ѝ и напъха бележка. Инстинктивно
младата жена замахна и изпрати човечето на пода. То се изправи, все едно
я гледаше, но нямаше очи. Дора го изгледа, може би искаше да прочете
бележката, която бе безкрайно кратка.

„Аз ще ви намеря! Спрете дотук! Параклиса!

Доротея сбръчка вежди и погледна към малкия курдуш, който
летеше към нея. Грабна листчето, легна върху него и се самозапали.
Послание, да не я търсят. Може би я бяха погнали, може и да взимаше
превантивни мерки. Тя се покатери обратно без повече да души, сети се
само да пусне кранчето на чешмата – нямаше дори вода. Изнесе се
обратно към джипа. Хвърли един последен поглед на къщурката преди да
потегли. Трябваше и да докладва на екипа, сигурно и те се чудеха какво
става.

҉

Минаваше  полунощ  и в гората можеше  да се чуят песните на
самодивите, които отекваха в далечината като вятър. Толкова приятно и
успокояващо  усещане, не се чуваха думи  просто  едни прекрасни звуци на
младите моми.  От  време на време се  включваха гайди, тупани,  зурли, но
не и кавал, само  Мусаил свиреше  на кавал, а него трета  година никакъв
го нямаше. Цялата планина ехтеше с приспивна песен,  но някои хора не
спяха. Симеон бродеше в  другия край на планината да  търси един лесник,
който прави  проблеми  на планинарите. Обикаляше с петромакса и



псуваше, защото съществото си правеше  шеги с него като го караше да се
върти в кръг.

- Копеле тъпо! – възкликна събличайки дрехите си.

Обърна ги наобратно, дори бельото, размени обувките си и тутакси
мерна високата структура на лесника, сливаща  се с  едно дърво. Издаде го
това, че се раздвижи между дърветата, иначе никога нямаше да го види с
тази  глава като корона и дълга брада от мъх. Издигаше се над два метра и
половина и приличаше на ходещо дърво.

- Ела ми  сега, ще  ти запаля шишарките! – изръмжа бившият войник.

Към Родопския параклис, пък, се беше засилила една сянка, която
тичаше  колкото има сила без нито една светлинка. Не ходеше по
пътеката, а направо през шубраците, нямаше време за пътища. Изкачваше
върха смело нагоре, но не защото ѝ бе приятно да бяга посред нощ, просто
нещо я гонеше.  Обра всичките бодливи храсти докато не стигна къщата.
Нямаше  време  да отваря портата, направо я прескочи. Бъки не се ядоса,
отиде до детето и започна да го  души, като облиза една две драскотини по
лицето ѝ. Гергана го  погали по главата и застана пред вратата.

- Доротея!  Доротея! – викаше колкото има сила. – Како Дора!
- К‘во искаш, бе! - Дора се  закова като бясно  куче на парапета на

терасата на втория етаж. – Ще събудиш  сина ми!
- Я, кажи дама Пика съществува  ли? Защото преди малко  я викнахме и

сега ме гони – звучеше напълно сериозно.
- A?! – за малко да падне от парапета.

Нямаше време да слиза по стълбите, направо прескочи парапета и се
озова до момичето. Хвана я за раменете и я разтърси:

- Какво си направила?!
- Ела да видиш – Гергана се откъсна и я поведе към портата.

Там я чакаше едно бледо създание с частично  разядена плът и
оголени мъртвешки зъби. Очите и косата му бяха сиви  и  вече не можеше
да се каже какъв пол е. Въртеше се бавно в кръг като повтаряше името на
Гергана. Тромаво, но много жилаво, беше  проследило момичето от селото
чак до параклиса. Тя извърна поглед към Доротея, която не издаде
никаква  емоция.

- Нали не му отговори – каза спокойно.
- В  смисъл? - не разбра Гери.
- Като те викаше, не му отговори.
- Да.
- Хубаво, ако  беше щяха да те надушат още. А, и това не е дама Пика,

мора е.



- Какво е това.
- Умрял човек от неестествена смърт,  който си е намерил тялото.
- Какво? Първо духове,  сега тия?!
- Аз ти казах, че господ ще те  накаже.

Гергана изсумтя и се почеса по главата. Създанието се въртеше
около оградата и не спираше да шепне името ѝ. Доротея се приближи и го
огледа. Морите или неживите приличаха на зомбита, поне на външен вид.
Представляваха духове на хора, които не са могли да преминат в света на
мъртвите и са оставени да се скитат, докато в един момент не се завърнат в
телата си, в повечето случаи преседели доста дълго време. За разлика от
таласъмите, които възникваха несъзнателно, морите бяха съзнателни
убийци, изнасилвачи и лоши хора, които съзнателно се връщаха в телата
си още по-озлобени с желанието да продължават да причиняват злини. За
времето, което скитаха губеха самоличността си и оставаха просто празни
черупки изградени от гняв. Богинята Морана се грижеше да не се
проявяват често. Но след конфликта с горския цар преди няколко години и
от нея нямаше никаква вест. Дора примигна няколко  пъти, Бъки послушно
седеше до нея и ръмжеше. Тя го погали и отиде до пристройките, Гери я
спогледа с ужас. След секунда се върна с туба и  дървена чаша в ръка.

- Какво е това? – попита Гергана.
- Бензин – отвърна Доротея и сипа в чашата. – Няма да си хабя билките и

светената вода – хвърли по мората, която не реагира.

Младата майка повтори и потрети докато не намокри обилно
съществото през оградата. Извади от джоба си кибрит, драсна клечка и я
хвърли по мората. Съществото издаде горчив писък, след което започна да
тлее. Гери направи гримаса на отвращение, из въздуха се разнесе мирис на
мърша.

- Гадост! – възкликна малкото момиче.
- Свиква се – измърмори Дора и я потупа. – Идвай, ще спиш при нас.

Утре ще се обадя на директора. Не можем да те оставим в дома.
- Това значи ли, че ще ме научите… - започна Гергана с вълнение.
- Не! – затапи я жената.

Част 8 Горският цар

На другата сутрин след случката с мората Доротея веднага се свърза
с директора за да му съобщи, че Гергана е при тях. Тя му разказа накратко
какво се е случило и това, че момичето, както и цялото сиропиталище ще
бъдат в опасност ако остане там. Трябваше  да изяснят с какво точно си
имат работа за да знаят как да действат. За момента освен символите на
Чернобог и мората нямаха нищо на лице.



Екипа се беше събрал в кухнята и умуваше как и защо се е случило.

- Мора може да се появи навсякъде – казваше Симеон. – Може да не я  е
преследвала умишлено.

- Забравяш духовете в сиропиталището – напомни Верка.
- Това, защото ни пипа от парите – бившият войник се надвеси над

момичето.
- Майната им на 20-те лева, трябва да разберем какво се случва – каза

Дора на висок глас. – Явно затова Лилия си е изнесла покъщнината,
защото е предполагала какво ще се случи.

- Оф! Скапана работа! – възкликна Симеон. – Наистина не мога да се
разправям с тях в момента, чакат ме задачи!

- Всички ни чакат задачи – отвърна Верка, като заглуши звука на
телефона си, които вибрираше  неуморно. – Потрошиха ми телефона.

- Нима ще оставим нещата просто да се случват?! – каза  рязко Дора.
- Нямаме друг избор, нали – отговори Симеон. – Щом баба ти няма

идеи….
- Гледайте си работата, все някога ще се покаже – намеси се баба Анка

сърдито.

Доротея си отвори устата да каже нещо, но замълча и удари по
масата с думите:

- Айде, да се оправяме, чакат ме самодиви!
- Аз отивам при говорещата мечка – вдигна ръка Вероника.
- За мен останаха полевиците – добави Симеон и се надигна от стола.

Пазителите станаха в синхрон. Доротея повдигна сина си и го
целуна по челото.

- Да слушаш баба ти – каза нежно. – Тези дни ще те заведа да си играеш
с твоите приятели.

- Всички ли излизате? – попита момченцето.
- Ти ще останеш с баба и кака ти Гери, може да си играеш с нея –

погледна към Гергана, която седеше на масата и гледаше плахо. – Ще ѝ
покажеш ли играчките ти.

- Да! – възкликна Боян. – Имам джип като на мама! Ела, Гери!

Момчето скочи от майка си и отиде при Гергана като я дръпна за
ръката, а тя послушно се остави да я води.

- Кой с какви коли ще ходи – викна Симеон, държейки ключовете на
двата джипа в двете си ръце.

- Самурайката, само вие с Дора може да  я карате, аз взимам Паджерото
– Верка дръпна едните ключове.

- Гледай да не скочиш на някое такси като със самурайката – бъзна я
Дора.



- Беше ми в мъртвата точка! – отвърна раздразнено билкарката и излезе.
- Ти искаш ли да те хвърля донякъде? – Симеон се обърна към другото

момиче.
- Не, отивам на поход в леговището на самодивите – отвърна тя. – Там не

може да се прииде с нищо, така, че ме чака дълга разходка.
- Успех, тогава – каза Симеон саркастично и излезе.

Тримата активни членове на параклиса имаха три различни задачи и
всеки се впусна да следва своята. Симеон трябваше да гони полевици от
селскостопанските ниви. Те се появяваха предимно следобедите след 12
часа и приличаха на ниски прегърбени старци с криви крака, облечени в
мърляви роби и бради от слама. Пречеха на селскостопанската работа,
разболяваха работниците, убиваха животните или докарваха изненадващи
бури. При среща с полевик, жертвата му можеше да получи топлинен удар
или треска. В случая имаше десетина болни работници с висока
температура и гърчове, както редица удушени крави. Вилнееха от
началото на лятото и по приказките на чорбаджията, който наемаше
работници, вече никой не му се навиваше да работи. Те се прогонваха
лесно, Симеон трябваше да накладе огньове от пелин по границите на
нивата и да ги остави да горят един ден и една нощ за да се опуши хубаво
имота. Изчадията бягаха от пушека на горящата билка. Лесна задача, но
изискваше време и ресурси. Добре, че пелина се намираше лесно, иначе
Верка щеше да го изяде. Натъпка самурайката с чували от не много сух
пелин и потегли към полетата.

Верка от своя страна трябваше да говори с една ядосана мечка, която
тормозеше туристите в хижа в планината. Намираше се някъде над
Пампорово и не нападаше хората, по-скоро ги шашкаше като  викаше  и
крещеше ругатни. Трябваше да разпита останалите животни и да я открие.
Касаеше се за благородна мечка, може би тартор или главатар, щом е
усвоила човешкия език. Най-вероятно имаше проблем с бурните туристи,
които се събираха горе, палеха огньове, буйстваха и ги избиваше на
разврат. Може би затова мечката се чувстваше смутена. Вероника винаги
намираше общ език с горските обитатели и потушаваше напрежението
причинено от останалите членове на параклиса. Нейната мисия не
налагаше специално оборудване, а много обикаляне из гората. Хижарят,
който бе отправил запитването изглеждаше засрамен.

- Истинска мечка – обясняваше той. – Слиза тука в хижата и започва да
псува и да ги храни.

- Мисля, че има защо – повдигна вежди билкарката. – Ясно, че е
отдалечено и закътано място, но не може да се ползва само за разврат –
хижаря си отвори устата, но тя повдигна пръст. – Не ми  се слушат
оправдания, отивам да я търся.



Взе си щеката за преходи и тръгна нагоре към върха, странейки от
пътеката. Дочу лястовици и викна:

- Приятели, елате тук, нося ви златно зърно!

След минута песента на птиците стана по-силна и ято от десетина
накацаха на клоните над нея.

- Ти златно зърно ни носиш, но ние какво да ти пеем? – изрече една.
- Търся мечка, която говори човешки, виждали ли сте я?
- Виждали сме я и сме я чували – отвърна друга лястовица.
- Само ядове ѝ правят хората, затова научи човешки, да може да ги гони

– говореше трета.
- Защото знаеше, че започне ли да ги разкъсва вие веднага ще я убиете –

каза четвърта.
- А знаете ли къде живее? – попита Вероника.
- Имаше си пещера на педесет крачки нагоре, но я напусна и тръгна

навътре в гората – обясни една от лястовиците.
- Виждали сме я около блатото, затова иди да питаш жабите – чу се още

един писукащ  глас. – Ние толкова навътре в гората не ходим, там
живеят лешоядите и не се обичаме.

- Благодаря ви, малки приятели – каза радушно Вероника и хвърли
златното зърно, което беше специален сорт отглеждано горе в балкана
на най-слънчевите поляни, поливано само с изворна вода.

Лястовиците накацаха на земята и започнаха да кълват семената с
охота, само една по-голяма от останалите кацна на рамото на Верка, с
бронзов червей в човката.

- Благодаря, за зърното – заговори с изразителен мъжки глас. – Вземи
този червей и го предложи на жабите, те ще ти кажат всичко.

Вероника взе безгръбначното, благодари и продължи нагоре.
Трябваше да преполови върха за да стигне до блатото. Тази част на
планината беше  обходена напълно  и имаше доста пътеки водещи до
много места, но  билкарката  предпочете  да мине напряко и да не следва
нито една. Вековните дървета хвърляха дебела сянка и въпреки горещото
време под гъстите им корони бе толкова приятно. Носеше се мирис на
хумус, на гора. Чуваше се песента на десетки видове птици, които се
преплитаха в хор. Повечето съзнателен живот на хората от параклиса бе
минал по тези места и не им правеше такова впечатление, защото отдавна
поддържаха връзка с природата. Съвременните хора не осъзнаваха колко
ценна беше тази връзка и как зареждаше с енергия. Не след дълго Верка
спусна върха и стигна подножието, където имаше блато. Там след гъсти
снопове папур се криеха жабите.



- Излезте, излезте, нося ви бронзов червей – викна Верка като разтвори
папура и застана на един камък пред блатото.

- Какво те води насам, човеко – от водата изплува една зелена жаба и
застана на камъка до краката на билкарката.

- Търся една мечка.
- Тук има много мечки – отвърна с женски глас.
- Тя знае нашия език и ходи при хижата.
- Аха… - зачуди се жабата. – Тук живее, горе при орлите, там си гледа

мечетата, защото долу я е страх от хората.
- При орлите, значи – потвърди Вероника и хвърли бронзовия червей на

жабата, която отвори широко уста и го глътна цял.
- Да, но  така, няма да те приеме, трябва да занесеш нещо благо на нея и

на децата ѝ. Ей там, зад ония храсти има диви ягоди, набери една торба
и тогава иди.

Жабата с  подскоци мина между краката на Верка и я поведе по
реката, образуваща блатото. Скачаше  от камък на камък, а жената
послушно я следваше. Стигна отново до дърветата обрасли с гъсти храсти,
там между тревите се червенееха малки горски ягоди. Вероника се
поклони, благодари и разтвори храсталака с щеката. Сянката бе шарена и
между дърветата се мяркаха стотици малки плодчета. Напълни платнената
си торба и тръгна към орловите гнезда. Натам пътя бе по-труден нямаше
дебела сянка, а  тук там някое дърво по стръмния скалист склон. Мястото
не изглеждаше благоприятно за мечки, защото бе голо и нямаше много
зеленина, но животното  явно предпочиташе уединение и се бе принудило
да търси такава бърлога. След петнайсетина минути изкачване Верка
стигна голяма пещера . Това трябваше да е леговището на мечката.

- Бабо Мецо, покажи се – каза тя и гласа ѝ отекна в пещерата.
- И тук ли ме намери тая измет?! – чу се груб женски глас на човешки

език. – Махайте се от леговището ми!
- Бабо Мецо, аз  съм Вероника от параклиса – представи се. – Нося ти

диви ягоди за мечетата и искам да говорим.

От дълбините на пещерата се чуха тежки стъпки и след секунда от
тъмното се появи голям силует на кафява мечка. Тя бавно се придвижи до
билкарката и  застана пред нея като се изправи на две лапи. Изглеждаше
два пъти по-висока от младата жена и по погледа личеше, че е бясна.
Както Верка подозираше, не беше обикновена мечка, а  главатарка,
белезите по рунтавата козина и  големия ръст го доказваха. Отвори
широко уста и проговори отново на човешки:

- Какво искаш?! Никого не съм убила!
- Искам само да помогна – отвърна Вероника. – Кажи ми, Бабо Мецо,

какво те мъчи?!



- Тая измет там край хижата! Викат, пъшкат, децата ми плашат! Много
ще се ядосам накрая и ще  ги разкъсам!

- Недей, Бабо Мецо. Аз ще  кажа на хижаря и на лястовиците там, дойдат
ли такива гости да ги гонят. Върни си се в старата пещера, аз ще се
погрижа, ти недей да  се занимаваш  хората и да ги плашиш. Хайде
Бабо Мецо, на мечетата ще им се наранят лапите по тия скали, иди си в
гората.

- С хора може  ли да  се разбереш?!
- Ако не се разбера, може да събереш другите мечки и да ги разкъсаш –

заяви Верка уверена. – Ние няма да те съдим.
- Дадено! – отвърна мечката и се приземи на четири крака като взе с уста

торбата с дивите ягоди.

Без да казва довиждане бавно се завъртя и изчезна в мрака.
Билкарката остана няколко минути, взирайки се в дъното, после  тръгна
наобратно. Уговори се с лястовиците да следят хижата, а в замяна да
получават златно зърно.

- Мечката каза, че другия път няма да псува, а направо ще ви разкъса –
обърна се нарицателно към хижаря. – Знам, че сигурно тия ви дават
луди пари, ама предполагам живота ви е по-скъп.

Така остави нещата. Получи по-малко  заплащане,  отколкото
заслужаваше, но все пак бе засегнала  бизнеса му, можеше да не ѝ даде и
толкова. Въпреки това се чувстваше доволна от себе си, работата им бе да
поддържат баланса, не финансовото си състояние.

☼
На Дора отново се паднаха самодиви, колкото и да не ги харесваше.

Младата жена повече се разправяше с горските булки от Верка и Симеон.
Билкарката наблягаше на общуването с животните и духовете, а бившия
войник не можеше да намери общ език с нито едно подобно създание и
повечето му срещи завършваха с бой. Доротея уверено катереше върха,
насочвайки се към най-близкото скривалище на самодиви в района.
Трябваше да търси чановете от  близкия манастир, които красяха портите.
Първоначално се бяха усъмнили, че са крадци, но зданието разполагаше с
камери, които силно се смущаваха в часа на кражбата, което говореше
само за свръх естествени създания. Също така имаше легенда за чановете,
че били зестра за самодивска булка, така, че  може би невестата си ги е
потърсила. Трябваше да  стигне до т.нар.  самодивско езеро,  малко езерце
в дълбините на гората, където се намираше едно от леговищата на
тамошните самодиви. Легендата включваше Стана, така, че тя бе
заподозряната.



Гората нагоре се катереше трудно, защото беше гъста, човешки крак
рядко стъпваше по тези  места обрасли с храсталак и билки. По това време
повечето горски създания спяха и излизаха като се мръкнеше до сутринта.
Доротея крачеше из храсталака с  компас в ръка. Не след дълго опря в
малкото езеро с размерите на хотелски басейн. Обиколи го и се насочи
към пещера в  корените на  старо дърво. Приличаше на дупка изкопана от
животно, но навътре се разширяваше и образуваше цял лабиринт. Тя
нямаше намерение да влиза в дебрите, затова си пое дълбоко въздух и
викна:

- Стано! Излез! – никакъв отговор. – Стана самодива! Излез, булке!

С нечовешка скорост от тъмнината връхлетя млада девойка с бяла
рокля със свободна кройка. На нежното й лице се четеше гняв, спря се
толкова близо до Дора, че развя непослушния кичур падащ на челото ѝ.
Не беше Стана, но се надяваше да съдейства.

- Как дръзваш да нарушаваш нашият сън?! – изсъска Вида самодива.
- Ти Стана ли си? – попита Дора, без капка смущение. – Трябва ми

Стана.
- А  теб трябва някой да те разкъса! Арогантно създание! – отвърна

грубо самодивата.
- Ха-ха, много си лоша – отвърна с лек сарказъм. – Сега ми  викни Стана,

не искам да се занимавам с теб.
- Каква работа имаш  ти със Стана,  че си дошла до тук?!
- Подозирам, че е задигнала  едни чанове от манастира, трябва да ги

върне.
- Няма да връща  нищо,  булка е била, това ѝ е зестрата.
- Айде да го обсъждаме това със Стана – възкликна Доротея. – Ако няма

да я викнеш  ще запаля пелин и сама ще я намеря.
- Няма нужда да ни опушваш леговището, сега ще  я събудя! – каза

троснато Вида, завъртя се и изчезна в мрака.

След няколко  минути с бавна крачка се появи още една девойка в
снежно бяла рокля и пепеливо руса коса старателно сплетена на плитка.
Имаше издължено лице и бадемови очи. Изражението на лицето не се
различаваше от това на посестримите ѝ, безчувствено, строго, студено,
прониза Доротея с поглед. Застана на няколко  крачки без да  обелва дума,
чакаше  да я заговори.

- Едни  чанове да си взимала, случайно? – попита Дора спокойно.
- Може и да съм ги взела - отвърна равно.
- Е, може и да ги върнеш – каза все едно ѝ се подиграва.
- Това ми е зестрата за сватбата, мои са! – заяви самодивата.
- Да, ама ти мъж нямаш, така, че са на манастира.
- Не им е  мястото в храма, аз бог нямам!



- Няма значение, те не са твои, давай чановете!
- Те имат страшна сила, никой земен не трябва да ги притежава!

Дора повдигна вежди, друг път не бе чувала за силите на чановете.

- Сериозно? Защо  точно сега, тези чанове са в манастира от повече от
сто години?

- Защото Яна самодива така ми каза – отвърна жената студено.
- Яна? – повтори озадачено Дора. Нима знаеше нещо? – Каза ли ти защо?
- И да ми беше казала, не е твоя работа – тросна се  Стана. – Не стига че

идваш тука в  леговището, будиш ме, сега искаш да  ти давам
обяснения!

- Еми, това ми е работата, бе булка! – Доротея не остана длъжна. –
Обадиха ми се, че чановете ги няма и е моя  работа да ги намеря.

- Няма да ти ги дам!
- Не ти ги искам, вече. Ще говоря с  Яна. Някой мъти нещо и хич не е

хубаво, затова си отваряйте очите.
- Само Яна може да ми каже какво да правя! – гордо навири нос Стана.
- Не ти казвам какво да правиш,  предупреждавам те - заключи тихо и

спокойно Дора. – Сега ти пожелавам сладки сънища!

Самодивата не отговори, а потъна в тъмнината на самодивската
пещера. Доротея нямаше повече работа с нея. Трябваше да намери Яна. Тя
не стоеше на едно място, а като тарторка постоянно обикаляше
скривалищата на посестримите ѝ и единствения начин да бъде открита бе
след залез слънце на седянката. Реши да не дава излишни обяснения на
владиката в манастира преди да разбере каква точно стойност имаха
чановете. За целта се спусна надолу към параклиса. Стигна късния
следобед, Боян духовито обсъждаше приказка за змейове с Гергана, а баба
Анка преглеждаше снопа с писма. Всички прозорци в къщата бяха
отворени и ставаше приятно течение. Дора влезе, седна на масата в
кухнята до старицата и отвори лаптопа.

- Верка върна ли се? – попита бабата.
- Върна се и пак отиде да бае на едно дете - отвърна тя без да отделя

поглед от писмата.
- Какво знаеш за чановете? – младата жена измести компютъра и се

втренчи в старицата.
- Какво ти трябва? – попита Анелия като повдигна поглед под вежди. – С

чанове се  гонят духове и се кичат кукери. Защо ме питаш?
- Да, и са осветени и разните му зверове не могат да ги пипат. Как тогава

самодивите са си ги занесли в пещерата?
- Може да са прокълнати, да са част от някоя магия. Не всички чанове са

осветени.



- Ходих при Стана да върна чановете и тя ми каза, че Яна я е накара да
ги вземе. Че имат голяма сила.

Баба Анка се обърна назад и се замисли за секунда, после рече:

- Зависи откъде са, за добитък ли са били или за дар. Щом Яна ги иска,
най-добре знае.

- Значи и самодивите са в играта?
- Нещо ги тормози, щом я е пратила да събира самодивските вересии.

Дали Яна щеше да говори с тях? Доротея се въздържа да вземе нова
задача, скоро щеше да се мръкне и трябваше да намери самодивата.
Предпочете да прекара свободните часове със сина си.

☼
Тази вечер нямаше да има седянка, нямаше да има самодивски песни.

Лятото бе в разгара си, но на големите върхове имаше сняг. Към най-
високия смело крачеше юнак в черен ямурлук. Нямаше обувки, стъпваше
бос така, че да усети всяко камъче под бялата пелена на студената земя.
Крачка след крачка нагоре с горда изправена походка като благороден
елен. Носеше белодрешна мъжка носия, с черни беневреци и червен пояс,
от който висяха две извити саби подковани със сребърни елементи, дръжки
направени от кости и цяла бяла лека риза с везба по пазвата, и навити
ръкави. Малко преди да стигне върха извади кавала и засвири мистична
мелодия, лека и тайнствена, носеше се от връх на връх за да могат всички
да я чуят, да се събудят, да дойдат. От слънцето беше останало само
червени облаци и мрака налягаше небето, а момъкът с черен ямурлук
гордо седеше  на върха и гледаше от високо. Свали качулката, а отдолу се
показа сияйно мъжко лице, леко грубовато, но красиво, с правилни черти и
остра брада. Очите му не бяха човешки, очи на орел, на хищник, жълти,
сияйни, като току що изгряло слънце, виждаха се от километри. Погледа
му цепеше и най-гъстата мъгла, студен, строг, но в същото време
зашеметяващ. Косата му бе във всички разцветки на есента, светло, тъмно
кафяво и жълто, прошарено, цветно. Продължаваше мелодията си, а под
него създанията се трупаха. Първа се появи Яна, още преди да се качи най-
отгоре. Тя покорно приклекна в  знак на поклон. После дойде Горан с
тежка стъпка, диви люде, таласъми, юди, вили, лестници и всякакви
животни, лисици, мечки, дори врабчета, всичко седеше под мъжът. Той се
огледа, целия връх, че и околните гъмжаха от неговите царедворци, дошли
да го посрещнат. Приключи мелодията, върна кавала в пояса си, всичко
мълчеше. Яна си пое дълбоко въздух и извика:

- Чуйте всички! Горският цар се върна!



Част 9 Неизказаните думи

Сутринта в София беше приятно хладно. Слънцето още го нямаше,
когато Радо сновеше из улиците към един от софийските храмове. Носеше
талисмани и амулети, които трябваше да освети преди да  започне да ги
продава. По това време нямаше интензивен транспорт, затова предпочете
да се разходи през няколко квартала до горния край на Опълченска. Тъкмо
пресичаше Сливница, когато някой му надяна качулка и грубовата ръка го
дръпна в подземно помещение.  След секунда му махнаха пердето и пред
него се показа Наско от Монтана, или предполагаше, че е той. Някой отзад
го държеше в клинч, а на краката му закопчаха вериги. Младият мъж,
който преди седмици преследваха не беше толкова гладко избръснат, а
наболата му животинска козина покриваше цялото лице. Оголи големи
кучешки зъби и захапа жертвата си за гърдите. Радо извика от болка и от
изненада. Дивакът откъсна парче плът заедно с ризата му.

- Значи ще отмъщаваш? – подсмихна се бившият член на параклиса.
- Вие с твоя приятел душехте около бърлогата! Колко братя убихте?! –

изръмжа похитителят.
- Там ли ви беше мястото? – сопна се Радо. – Пък и циганите ви

свършиха работата, ние само минахме.
- Онези не са опасни, ама ти пак ще ги викнеш, тия от параклиса!
- Ще ги викна, не ви е мястото тук! – изръмжа Радо и се опита да се

отскубне, но захвата стана по-силен.
- Няма да ги викнеш, защото ще умреш тук! – дивакът го хвана за темето

и се приготви да разкъса вратата му.
- Някой друг ще умре тук – изразителен спокоен мъжки глас отекна в

подземието.

Радо погледна зад нападателя му и видя две светещи жълти очи да
се приближават.

- Царю, ние не сме във вашето кралство – чу се друг глас зад гърба на
Радо.

- Не сте, но сте дезертьори, а това се наказва със смърт – отвърна му
горският цар. – Горан може да не стъпва в града, но аз ще ви осъдя
всичките.

- Не ни е страх от тебе, Мусаиле! – викна този, който държеше в клинч
Радо. – Три години се криеш като  мишка!

- А трябва – двете очи дори не трепнаха.

Светлината бе слаба, но сабите му  блестяха като слънце. Пръв беше
Наско от Монтана, главата му падна преди да изрече и дума, после Радо
усети студеното желязо до ребрата си, право в сърцето на този, който го



държеше. Горският цар натисна главата му и го повали на земята. Мазето
светна от няколко изстрела на пистолет, настъпиха три секунди мълчание,
после звук от разполовяваща се плът. Дотук трима, после на земята с глух
тътен падна четвърта глава. Петият падна на колене под слабата
светлината на старата крушка и започна да се моли:

- Моля ви, господарю, честити, ще се върна в гората, вовеки ще ви
слугувам!

- Късно е вече – каза спокойно и замахна със сабята все едно реже масло.

На последният разполови само гърлото така, че да се  задави в
собствената си кръв. Той падна на земята гърчейки се, гледайки  как
кръвта  му изтича. Мусаил се насочи към Радо с извадена сабя. Удари
катинарите, заключващи краката му с дръжката и го освободи.
Гологлавият мъж гледаше втренчено:

- Никой не вярваше, че ще  се върнеш – прошепна тихо.
- Знам – отвърна горският цар и се завъртя като изчезна в мрака.
- Мусаиле! – викна Радо като изтича към вратата на мазето.

Като излезе, навън вече беше светло, а от Мусаил нямаше и следа.
Гологлавият мъж поклати глава и изпсува тихо, в следващия момент
вдигна телефона и набра Симеон.

Бившият войник се прозяваше  тежко, обикаляйки полята, в които бе
запалил огньове да гони полевиците. Те догаряха и гъст черен дим се
виеше от симетрични точки на нивите. Един работник се приближи до
него:

- Какво да  правим, шефе? – попита беззъб мъж на възраст около 50 с
бяла брада, вонящ на алкохол.

- Оставете ги да угаснат от само себе си – обясни Симеон. – Гледайте да
не направят някоя мизерия на нивата.

Телефонът му започна да вибрира в  джоба. „Кой се е сетил толкова
рано“ – помисли си и видя Радо.

- Ало.
- Симеоне, диваците ме намериха – започна Радо развълнувано.
- И какво стана, направиха ли ти нещо?! – тона на Симеон стана рязък.
- Не, Мусаил ме спаси – отвърна другият мъж.
- Какво?! – извика бившият военен и гласа му отекна.
- Мусаил се е  върнал! - възкликна Радо и от другата страна последва

мълчание. – Симеоне, там ли си?
- Тука съм – отвърна Симеон като преглътна тежко и пак смени тона с

по-спокоен. – Благодаря, че ми каза.
- За нищо, пазете се – Радо усети, че по-добре да прекрати разговора.



- Ти също – отвърна другият мъж и затвори телефона. – Да му е*а
майката – хвана се за главата и започна да снове по нивата. – Е*ало си е
майката! Майката  си е е*ало!

☼
След завръщането на царя, горските обитатели веднага подготвиха

пир и засвириха гайди, но Мусаил само поклати глава и каза:

- Празнувайте и 3 дена ако искате, но мен ме нямаше 3 години, трябва да
си видя царството и да осъдя непокорните. Главатарите, идвайте при
мен, искам да ми кажете какво стана докато ме нямаше.

Така горският цар събра всички главатари на всички обитатели на
гората. Яна-самодива, Горан, Севда, Радан, главния таласъм, Магда
главната вила, царя на орлите, Дрян, тартора на лестниците, Крайо,
главатаря на халите и змейовете, вълкът бродник, който надушваше
всичко, мечката стръвница. Преведе ги в двореца на горския цар, близо до
орловите скали, някъде, където не бе стъпвал човешки крак. Два вековни
бука правеха хралупа и водеха до подземна галерия с  хиляди разноцветни
светлини, все едно тавана беше прозрачен, все едно не се намираше под
земята, а някъде високо в небето над облаците. Всичко сияеше, а във
въздуха се носеше дъх на чистота. В дъното седеше трона направен от
живи корени, наследен от предните царе. От едната страна в скалите
течеше бистър лечебен ручей, от който царя и войниците му пиеха вода
след битка за да излекуват раните си. Мусаил седна на трона и всички се
събраха около него. Навън слънцето отдавна се беше скрило, но в залата
все едно стените светеха със сребърно сияние.

- Сега, думайте! – подкани той.

Изслуша внимателно всички истории на всичките  му главатари,
които не бяха малко. След отсъствието му, в гората цареше хаос,  горските
обитатели много често си позволяваха волности,  а по някой път тарторите
им се оказваха безсилни. Най-големия проблем му се стори този с  дивите
люде. Понеже Горан избягваше да контактува с хора, те много често се
изнасяха в градовете и открито убиваха граждани. Самодивите, въпреки
строгия контрол на Яна също правеха бели. Понякога закачаха туристите
и отвличаха по някой по-едър добитък, но на царя не му се сториха като
сериозни провинения. Севда не подмина да се оплаче за покушението над
юдите си от параклиса, а Крайо страдаше от  мръсния въздух от градовете,
който  заслепяваше халите му. Мечката  стръвница се жалваше от
вулгарните хора, както и царя на орлите за дето му крадат яйцата. Нощта
мина в разговори докато накрая  Мусаил не стана от трона и заяви:

- Изслушах ви всичките, сега тръгвам. Търпях наказание на долната земя
и ми трябваха 3 години да се върна тук при вас.



- Ние винаги сме вярвали във Вас, кралю – каза Севда

Той не отговори, а вниманието му привлече благородния елен, два
пъти по-голям от обикновен с огромни рога, с повече от пет разклонения.
Казваше се Вихрен и беше най-верния другар на царя. Животното пиеше
вода от ручея и като видя господаря си разтръска глава в знак на
готовност. Мусаил го погали по главата и двамата тръгнаха към изхода на
галерията. За последно се обърна към главатарите си.

- Първо отивам при дивите люде, като се върна ще продължим с други
проблеми.

Проблема с диваците му се стори наложителен, затова бързаше да
отметне задачата. Още преди да го заточат с Яна бяха коментирали
безхаберието на Горан и пълния му отказ да се докосне до човешкия свят.
Може би, трябваше да избере друг. След като излязоха навън, той се качи
на Вихрен и даде знак да тръгват. Еленът се понесе през гората като
стрела, направи голям скок и полетя. Стъпваше на короните на дърветата,
по-бърз от вятъра и оставяше само купища от листа след себе си.  Скоро
щеше да се съмне, затова трябваше да побързат. За няколко минути езда
през балкана под черното небе вече се усещаше наситения и мръсен
въздух на столицата. Вихрен започна да пръхти нервно, но стопанина му
го успокои. Трябваше да надушат диваците. Еленът се понесе от покрив
на покрив през димящия комин на завода, като накрая ги съзряха в крачка.
Петимата, които успяха да надушат водеха човек с чувал на главата към
подземие. Мусаил остави Вихрен да търси още и без да мисли се спусна
надолу към тях, раздирайки сутрешния въздух. Приземи се безщумно до
металната врата. Спаси Радо и отново се събра с елена, който му даде
знак, че не е намерил никого повече. Двамата препуснаха обратно към
дома си в Родопите.

☼
Симеон, умърлушен не толкова от безсънната нощ, колкото от

обаждането на Радо завари Доротея с колелото да го прибира в къщата. Тя
също не изглеждаше доволна.

- Какво става? – запита я като паркира джипа отпред.
- Тъпата Яна я няма никаква! – отвърна троснато и нервно. – Цяла нощ

обикалям да търся седенки, из цялата гора се чуваше сватбарска
музика, ама нямаше жива душа! Къде се е завряла тая сган?!

През ума му мина новината от Радо, но си замълча:

- Знае ли човек в коя дупка са се набутали – отвърна равно.
- Прецаках си цялата нощ, можеше да взема някоя задача, все още сме

заринати до горе!



- За какво ти беше Яна да я търсиш?
- Чановете, самодивската зестра, оказа се, че имат някаква  сила, обаче

оная не иска да ми каже. Затова се надявах Яна да ми съдейства, може
да е нещо със сектата – обясни Доротея.

- Аха… - потърка брада Симеон, но ума му бе на друго място.

В къщата баба Анка се разправяше с Гергана, която личеше, че също
е имала безсънна нощ в четене на книги за горски създания.

- Ние не сме ти бавачки – викаше старицата. – Ти си тук, щото ни пипна
от парите!

- Не може ли да чета от любопитство?! – викаше Гери.
- И с тва любопитство да ми излезеш утре в гората да те разкъсат

самодивите!
- Бабе, остави я да чете, щом  я влече - каза Симеон, който се насочи

към кафемашината в кухнята.
- Ти да мълчиш, избери си там задача и заминавай да спасяваш хората! –

викна Анелия.

Доротея си запали цигара и започна да разглежда задачите оставени
на масата.

- Има доста духове и повечето са на майната си – обобщи тя. – Може би
ще ни стигне само по един.

- Колкото, толкова – Симеон остави кафетата на масата. – Ако  има
някоя задача със спане, давай я на мен.

- Разваляне на магии, това е за Верка – младата жена започна да ги
сортира. – Тези са от горния край, Русе, Силистра, може да ги
прехвърлим на колегите. Няква вещица тука.

- Давай вещицата – Симеон дръпна писмото и зачете. – По-скоро
аматьорска работа, това заклинание и дете може да го направи. Обаче е
чак в Свиленград, давай нещо по път да не ходя само за това.

- Е, гледай – Дора му подаде половината писма. – Аз си намерих нещо
интересно, изгубени планинари в Пирин и тук има да търсим някакви
вълшебни предмети. Ще взема Бъки на разходка.

- Ще се справиш ли за един ден, пътя е доста?
- Спокойно, сега ако тръгна ще съм там към девет, най-вероятно някой

лестник се ебава, така че бързо ще ги намерим. Ако ми остане време ще
се отбия и да търсим артефактите.

- Ти си знаеш, душа – подметна Симеон и продължи четенето. – Ако се
хвърлиш някъде, недей да ми трошиш телефона да идвам да те тегла!

Доротея изпи кафето на две глътки, запали цигара и излезе навън. Не
ѝ трябваха специални запаси, затова взе само нещата от първа
необходимост, късият меч, малко  универсални билки – пелин,  коприва и
здравец, светена вода и два талисмана. Повика Бъки и го натовари в



самурайката, която стоеше паркирана отпред. Преди да тръгне се качи до
спалнята, където Боян още спеше, целуна го нежно по челото и се върна.
Потегли по не много приятния и изпълнен със завои път към Банско и
Пирин планина. Може да не беше най-приятното място за каране, но
радваше окото, цялата тази природа, чистия въздух , върховете и
склоновете, които се редяха. Бистрите води на язовир Доспат и
наследството, което криеше района. Още от славното време на хановете,
по тези места имаше толкова много тайни, че няколко живота на човек не
биха стигнали само да се запознае с ръкописите. Прекрасния аромат на
гора! По пътя нямаше движение, затова Дора настъпи педала. Караше
доста лудо, дори Бъки на задната седалка започна да скимти.

- О! Недей да се оплакваш! – каза Доротея с видима наслада.

Някои завои едвам ги взимаше. Кучето се заклещи между седалките
и покри главата си с лапи.

В къщата край параклиса Симеон не го свърташе, той прелистваше
всички задачи и се чудеше колко може да вземе наведнъж. Всячески се
опитваше да избие Мусаил от главата си, но не спираше да мисли за него.
Не след дълго се появи Верка.

- Някой да не те е бил с мокър парцал? – попита тя, като видя колко е
умърлушен.

- Чудя се какво да взема? – отвърна мъжът под нос.
- Вземи си един душ и отивай да спиш, 24 часа си бил на полето, не

мисля, че си в кондиция – тя му дръпна писмата.
- Ето тези са за теб – посочи.
- Добре, отивай да почиваш. Доротея къде е?
- Тръгна за Банско – Симеон отиде до  шкафа и извади шише с ракия.

Отпи все едно, че пие вода и се облиза. – Отивам да поспя.

Не беше спал качествено от седмици. Постоянно се наливаше с
енергийни напитки и работеше по 16 часа на ден. Освен новината и
умората си каза тежката дума, и той се качи горе в другата стая до тази на
Доротея, където имаше едно голямо легло. Просна се като заклан, а
тежките му клепачи бързо се затвориха.

- Е*ал съм ти живота, всеки  има нужда от почивка!

Благодарение на безразборното каране Доротея и Бъки бяха там
около час по-рано. Спасителите тъкмо се канеха да започнат поредната
акция. Ставаше на въпрос за група от пет-шест младежа, които са
тръгнали към връх Вихрен. След по-малко от ден връзката с тях внезапно
се е загубила. Пуснали са дрони и кучета, но никой не ги е намерил и от
там са се усъмнили, че може да е нещо по-различно. Това им беше трети



ден в неизвестност и всички изглеждаха изключително притеснени. Те се
намираха на хижа Вихрен, откъдето бяха тръгнали туристите.

- Около върха няма толкова гори, всичко се вижда с дрон – обясняваше
единия спасител. – Не може да са объркали пътя, с тях има опитен
планинар.

- Спокойно, най-вероятно е лестник или таласъм – отвърна Доротея. –
Ще го намерим, не се притеснявайте.

- Спасете детето ми, моля ви! – една майка бутна спасителя и хвана Дора
за ръцете. – Аз настоях да ви извикат, сигурна съм, че има нещо!

- Госпожо, спокойно, ще  ви върна детето – отвърна спокойно младата
майка и излезе навън.

Не беше сваляла екипировката си за преходи от миналия ден, затова
направо тръгна по пътеката към въпросния връх. Майката на едно от
загубените момчета им даде дреха, която Бъки подуши и тръгна напред
през скалистия терен. Поведе я в различна посока от Вихрен, към по-
гористата местност на връх Тодорка. Там имаше предимно иглолистни
дървета, борове, ели, мури и трябваше да се следват пътеките, защото бе
доста неприятно да се забиеш в някое бодливо дърво. Кучето не я
следваше, смело тичаше нагоре, водейки Доротея. Ходиха около половин
час, когато излязоха на гола поляна. Там в другия край се мяркаше
въпросната групичка. Кучето изтича напред право в собственика на
дрехата, а младата жена засили крачка. Бяха си направили лагер и
запалили огън с надеждата, че някой ще ги види. Две момчета лежаха на
земята изнемощели от липсата на храна и умора. Доротея стигна до тях, а
водачът им се изправи на крака:

- Мислих, че никой няма да ни намери – каза с разтревожен глас. –
Израснал съм в тая планина, а това ни е трети ден, след малко щяхме да
тръгнем без да знаем накъде отиваме.

- Спокойно, каквото и да си е правило бъзици с вас, вече го няма –
отвърна Доротея с мек глас и леко го  хвана за раменете. – На 15
минути сте от лифта.

- Какво?! – планинарят извади компас и погледна слънцето. – Ние
трябваше да се движим в съвсем друга посока, но след като чухме
гласа, всичко се обърка.

- Именно, не е  трябвало да слушате гласа – подчерта Дора.
- Ама той викаше за помощ! – намеси се едно момиче от групата с руса

разрошена коса. – Решихме, че някой може да е паднал и да се е
наранил!

- Да, да разбира се,  много са хитри – поклати глава младата жена и
отвори раницата си.



От хижата ѝ дадоха сандвичи и вода, и тя ги раздаде на нуждаещите
се. Лежащите момчета с огромен апетит захапаха хляба с някакъв тънък
колбас.

- Поне си имахме вода – започна отново планинарят. – Два дена ни върти
в кръг и не знаем къде се намираме. Компаса ми превъртя,  батериите
на телефоните умряха. За първи път се моля на господ.

- Спокойно, всичко  свърши – Доротея отново го потупа по рамото. –
След половин час ще сте на хижата и ще почивате.

Мъжът, който бе висок и як продължи да се вайка, докато останалите
си разделиха храната. Пазителката от параклиса обиколи периметъра за да
потърси някакви следи. Нещо не се връзваше.

- Докато се лутахте – обърна се към водачът. – Имаше ли я тази поляна?
- Не , снощи я намерихме, от два дена обикаляхме само сред дърветата и

имаше един поток.

Каквото и да беше ги поставило в тази ситуация нямаше да ги пусне
без жертви. В последните лета горските духове си позволяваха много
волности и повечето включваха убийства и мъчения на хора дръзнали да
пристъпят на тяхна територия. А този индивид просто си бе тръгнал, без
следи, нямаше  дори птици и следи от животни. Дора навлезе по-навътре
заедно с Бъки, който душеше каменистия релеф. След няколко обиколки
без никаква полза се върна при групата. Те бяха живнали и изглеждаха
много по-жизнени откогато ги намери.

- На няколко километра сме от лифта – каза водачът. – Как може така да
се заблудя?!

- Не си виновен, спокойно – усмихна се Дора и се обърна към групата. –
Ако сте готови, да тръгваме.

- Душа, има ли хора орли? – към нея се приближи ниско момиче.
- Какви? - не разбра Доротея.
- Хора орли, с такива жълти очи, като орли.
- Ами, не съм виждала – в съзнанието ѝ изникна Мусаил. – Такова нещо

ли видя?
- Видях само  две жълти очи и една сянка снощи преди да намерим

поляната – обясни туристката.
- Странно – почеса се Дора.

Групата се вдигна на крака и потегли обратно към хижа Вихрен. Там
се прибраха по живо по здраво при близките си и всичко беше наред.
Доротея си получи възнаграждението и им остави двата талисмана.

- Когато ходите на преходи, носете ги, гадовете ще бягат от вас – обясни.
– Като се прибера ще ви изпратя още да си имате.



Работата свърши по-бързо отколкото очакваше и към ранния
следобед караше наобратно към Родопите. Имаше време да се отбие и до
язовира за да види какъв беше въпросния предмет или предмети.
Бележката се четеше трудно, но разбра, че става дума за артефакт, който
никой не може да разгадае. Задачата отиваше по-скоро на Верка, но тя
беше много заета напоследък с разваляне на магии, баяния и общуване с
духове, затова младата майка прецени, че няма да ѝ се сърди. Въпреки
безсънната нощ се чувстваше свежа и жизнена. Колко ли можеше да
издържи? Трафик почти нямаше и отново ѝ се отвори възможност да си
спретне бясно каране по завоите между двете планини. След час и малко
караше край бистрите води на язовир Доспат. Обожаваше мириса му на
кал и гора. Едни от най-хубавите ѝ спомени бяха свързани именно с това
място. Умереният вятър, който развяваше правата ѝ черна коса я връщаше
назад във времето. Затвори очи и се замисли какви ли ханове и юнаци са
минали от тук, че има толкова много за копаене и толкова прелети
култури от различни векове. Душевния ѝ монолог бе прекъснат от бавните
стъпки на бригадирът, който внимателно се приближи. Мъж на средна
възраст с прошарена коса и високи рибарски ботуши, целия в кал и пепел.
Доротея го знаеше по физиономия, но никога не беше имала преки
контакти. Той водеше повечето разкопки в района и викаше нужните
специалисти за идентифициране на намереното.

- Ти трябва да си Доротея - започна със спокоен, чак отнесен глас.
- Да. Писмото не беше много ясно, за какво точно става въпрос? –

отвърна Дора.
- Ела, ще  ти покажа – поведе я през коловози към площадка с разкопки.

– Извинявам се, ако е било несвързано, загубих ви номера, затова
пратих баща ми да ви каже, а той държеше да ви напише писмо.

Около разкопките обикаляха студенти археолози и ровеха
изкопаните дупки. На места ясно се очертаваха каменни огради и къщи.

- Все още обсъждаме от кой век са – обясни като видя любопитния
поглед на младата жена.

Преведе я през обекта към просторна бяла палатка. Вътре на голяма
сгъваема маса върху специална хартия бяха подредени различни ценни
предмети. Два бокала, пет-шест саби, две огърлици, няколко пръстена,
златна кутия за бижута и монети. Около находките се суетяха двама мъже
и една жена, които по всичко личеше, че са доста начетени. Жената
говореше развален български, а останалите ѝ отговаряха с някоя друга
дума на френски. Бригадирът влезе и поздрави, а останалите
интелектуалци разгледаха Доротея с недоверие. Нямаше елегантен
панталон, лачени обувки и бяла риза като тях, но в гората се ходеше по
туристически гащи с много джобове, в които да пъха различно



оборудване, тениската с графит на кукер беше една от по-
представителните ѝ. От своя страна и тя ги гледаше накриво и си угаси
цигарата точно преди да влезе през пелената при масата. Бригадирът
обиколи предметите и започна да обяснява:

- Повечето неща ги разгадахме, но един конкретен пръстен ни затрудни,
затова решихме да се посъветваме и с вас – подаде ръкавици на
Доротея и сложи неговите.

Взе най-големия пръстен от групата с бижутата и внимателно го
сложи в дланта на Дора. Тя го завъртя и огледа от всички страни. Имаше
инкрустация на вселенския бог -слънце IYI.

- Трудно е да се определи от коя епоха е – заговори единия
интелектуалец, мъж с катранено черна зализана коса.

На най-дебелата си страна имаше звезда. Доротея си спомни нещо за
легенда за най-големия юнак. Направи  му няколко снимки и си спечели
още по-негативни погледи.

- Този пръстен – каза спокойно. - Със сигурност има някаква сила. По-
добре го съхранявайте в някоя църква или свято място, там опетнени
души не могат да стигнат.

- Захари, какво говори това дете?! – втория мъж с бяла копринена риза и
голо теме проговори с насмешка. – Защо ги викна тия? Ние учени ли
сме или баячи?!

- Изключително! Докъде сме стигнали щом разчитаме на врачки –
пригласи му и жената, по-ниска с къса тъмно червена коса и очила с
остра рамка.

- Извинете, аз не съм врачка – отговори й Дора. – Занимавам се със
свръхестествени случаи.

- Несериозно е да викаш, някой който може да няма и средно
образувание да ни говори за безценни артефакти, за които се учи с
години – групата игнорира коментара на младата жена, което от своя
страна ѝ запали фитила.

- Кой няма средно, бе!? – викна тя. – Как може хора, дето може да са ми
родители да се държат така!? Викна ме защото хората разчитат на нас!
Защото има неща, които никой учен не може да обясни!

- Стига, Доротея – бригадирът я хвана през кръста и изведе навън. –
Успокой топката, те са си такива, учили са доста години да стигнат до
тук.

- Не ми пука кво са правили, няма да търпя някой да ме обижда! – тя
викаше достатъчно силно за да я чуят и тези на обекта. Пое си дълбоко
въздух и се приближи до Захари като му продума по-спокойно. – Ако
не искаш да имаш проблеми, скрий пръстена на някое свято място,
църква, джамия, храм, все тая!



- Ще се опитам – отвърна мъжът. – Съжалявам за държанието им.
- Няма значение, майната им! – заяви Доротея и се завъртя като тръгна

обратно през разкопките с бърза крачка, като помаха за довиждане.

В известна степен се чувстваше засегната, защото  те я осъдиха без
да имат и бегла представа какво се случва, а и започваше да става кисела.
В параклиса идваха много хора, които не вярваха, някои подтикнати от
близките си, други просто от любопитство. Имаше дори и такива, които
лъжеха само за да изпитат уменията на пазителите. В края на краищата
всички се убеждаваха в нещата, които се четяха само в приказките. Бъки
лежеше до гумата на самурайката и чакаше собственичката му да се
появи. Имаха още около час път. Тя дойде с бойна походка и без да казва
нищо отвори задната врата и пусна кучето вътре. Потегли с бясна скорост.

Пристигнаха към шест часа. Шофирането ѝ бе поотпуснало нервите
и умората я поналегна. Усещаше краката си тежки, а съзнанието – мътно.
Вътре Симеон току що ставаше от дългия сън и се разбуждаше с бира в
кухнята. Боян първи посрещна майка си на вратата като заряза цветните
моливи и рисунката на масата. Верка четеше лекция на Гергана в хола, а
баба Анка си играеше с радиото.

- Симионе, ела ми направи радиото, че тоя малкия го размести! –
провикна се.

- Е,  ся! – Симеон нямаше никакво намерение да мърда от мястото.
- Много си бърз мислех, че ще спиш – Доротея се обърна към мъжът,

носейки сина си към масата.
- Спах – отвърна той. – Не е зле и ти да пробваш.
- Спането е за смотаняци – отвърна тя и сложи Боян пред рисунката му.

Каза му  с по-нежен тон. – Какво си нарисувал тук, дай да го оцветим.

В другия край на къщата, на диваните в хола, Верка обясняваше на
Гергана същността на дейностите им.

- Не разбирам, защо ме карате да чета приказки – оплакваше се
момичето. – Не да уча за създанията, а баш детски приказки.

- Защото никой не се е съгласил да те обучава – Верка леко започваше да
се изнервя от повтарянето на един и същ разговор. – Преди да
започнеш да четеш теорията, трябва да подложиш. Как най-добре да
придобиеш представа освен с приказки?

- Но те са за деца, аз искам да стана ловец! – заяви Гери.
- Първо, ние не сме ловци, точната дума е …… пазители, защото

поддържаме баланса между човешкото и свръхестественото като пазим
двата свята един от друг. Помагаме и на хора, и на създанията в гората.

- Все тая! Не може ли да ходя с вас?! – мрънкаше.



- Не. Ти не си тук за да учиш, а за да те пазим. Щом искаш да се
запознаеш със създанията, от които трябва да те пазим, ето ти
приказки, чети – Верка й бутна купчина книги.

- Ох, не мога с теб! – възкликна Гери и рязко стана от дивана. Без да
обръща внимание на Дора и Симеон се качи горе в стаята си и се
заключи.

Верка се присъедини към тези в кухнята с думите:

- Какво иска т‘ва момиче?! Не мога с нея!

В това време Симеон и Дора се разправяха за малкия джип.

- И какво тропа на самурайката?! – говореше нервно той. – С колко я
ребри?!

- Не съм я ребрила! Казвам ти, че трябва да я закараме на сервиз! Ти не
ставаш за майстор! – отвърна му Доротея.

Нощта дойде бързо а бившият войник вкара самурайката в гаража и
се захвана да я ремонтира. Всичко останало изглеждаше спокойно. Не се
чуваха самодивски песни само нощния умерен вятър развяваше короните
на дърветата и се усещаше онази хармония, която човек можеше да изпита
само в планината. Дора вече на ръба на заспиване дремеше в
хоризонтално положение на дивана, а до нея Боян си играеше. Момчето не
даваше никакви индикации, че му се спи, за разлика от майка си. Верка си
водеше бележки спрямо задачите, а баба Анка проверяваше рецепти за
билки. На горния етаж, момичето от дома плануваше своя експедиция.
„Как може да опозная неща, които никога не съм виждала“ – мислеше си –
„Искам да ги видя!“. Големите й маратонки бяха долу, но държеше под
леглото си подаръкa от Верка. Знаеше, че нощно време в гората не се
излиза като турист, затова имаше отмъкнати няколко талисмана, различни
на външен вид. Опита да се промъкне и в оръжейната, но баба Анка я
спипа на място. Въпреки това си беше приготвила голям ловен нож, който
намери в гаража, всичко старателно скътано в овчарска торба. Обу
подарените маратонки и излезе на голямата тераса над кухнята. Гаражът, в
който Симеон псуваше се падаше диагонално  и нямаше много изглед към
верандата. Големия проблем се явяваше излизането навън. Тя прескочи
парапета и увисна на тръбите на лозята от страната, на която нямаше
прозорци. Пусна се и падна с глухо, тупване. Ослуша се, никаква реакция.
Тръгна да обикаля по оградата, а Бъки я надуши и се приближи.
Животното не се разлая, а само я загледа въпросително.

- Тихо, Бъки – прошепна му, все едно на човек.

Намери празен бидон и няколко касетки около къщата и ги подреди
по зелената ограда на гърба на къщата, където имаше само гора. Направи
си стълбичка и с лекота прескочи. Продължи сама през тъмното и след



малко светна с малкото фенерче. Тръгна в произволна посока без изобщо
да знае къде се намира. Нямаше пътека, но пътя не бе стръмен, нито
надолу, нито нагоре. След няколко крачки чу шум на горски птици.
Продължи напред, а страха започна да я наляга. „Нали имам талисмани,
всичко трябва да е наред“ – помисли си. Искаше да чуе самодивски песни
или някоя мелодия, но вятъра не носеше нищо, „Може би  съм много
близо до цивилизацията“. С всяка следваща крачка усещаше, че някой я
гледа. „Дали намерих самодиви?“. Между дърветата се отразиха няколко
двойки червени очи, които се приближаваха към момичето. Тя потрепери
и отстъпи назад, около нея имаше само високи дървета и червени очи. Не
издаваха никакъв шум, само се приближаваха с тромави стъпки. Едното
вече седеше на няколко крачки от нея и успя да го освети с фенера – видя
мора, с разложена плът. Панира се, започна да отстъпва назад, а краката ѝ
трепереха усещаше ледения мъртвешки дъх на съществото. Сети се да
бръкне в торбата и да извади талисманите. Протегна ги напред с думите:

- Мри! Не можеш да ми направиш нищо!

Това не беше съвсем вярно, защото неживият човек замахна с ръка и
удари нейната, а двата талисмана се изтъркаляха някъде по склона. Смени
стратегията:

- Помощ! – извика с пълно гърло като събра смелост да изрита мората.

Тръгна назад, където не се виждаха червени очи. Къде беше
светлината на параклиса? Първия път, когато я гонеха успя да го види още
от селото. Сега никъде не се виждаше. Прецени, че трябва да тръгне
надолу, все ще стигне до някое село или път, пък е и по-бързо. Спусна се
по трънливия склон, обирайки след себе си всички храсти и мятайки се с
всички сили. Спъна се в нещо, изтърколи се и спря с гърба си забит в
разклонено дърво. Виждаше червените очи на морите как я застигат,
движеха се по-умело от нея. Намери сили да се изправи, но късно. Една
мъртвешка жилава ръка я сграбчи за крака. Прегърна дървото и опита да
се набере, но съществото я повлече. Заби пръсти в рохката земя и със
злоба зарита с другия крак. В тъмнината напипа нещо като дебел клон, но
имаше косми, по-скоро крак на животно. Повдигна нагоре глава и видя
силуета на голям благороден елен. Той също я гледаше. Повдигна крака си
и пристъпи напред като тропна с копита. Мората пусна крака на Гергана и
отстъпи назад. Момичето се завъртя за да вижда какво става. Между
червените очи светнаха едни наситено жълти и покрай тях останалите
започнаха да гаснат, даже не се чуваше борба. Момичето лежеше в
краката на благородния елен и гледаше как силуетът на мъж и жена се
приближават към нея. „При всички положения ме спасиха“ – помисли си.

- Човек - изрече студения мъжки глас. – Прокълнат при това.
- Има талисман – отвърна му женския.



- Аз съм от Родопския параклис – заяви с треперещ глас.

Последва мълчание, след това мъжкият глас рече:

- Ела.

Еленът я остави да се изправи и после тръгна след нея. Гергана
можеше да види само очертанията на широкия гръб на мъжа и бялата
рокля на жената. Те повървяха малко нагоре, след което самодивата се
отдели.

- Отивам да довърша обхода – сподели тя и изчезна.

С подкосени крака момичето следваше непознатия мъж. Изпитваше
такава уплаха, че не можеше да каже и дума. Водачът ѝ също не беше от
приказливите, стъпваше напред с умерена крачка. Не след дълго зърна
пламъка на параклиса и след стотина метра стояха пред малката
постройка. Мъжът спря без да се обръща. Успя да види, че беше облечен в
народна носия с бяла риза със завити ръкави и без никакви обувки. Като
пристъпи напред видя и красивото му мъжко лице с широки скули и
правилни черти. Почувства се задушена и замаяна от излъчването му,
изглеждаше толкова силен и влиятелен, че всеки би се разтопил само от
наситените му жълти очи. Визия подобаваща на цар. Вратите на гаража на
къщата бяха отворени и там все още се мяркаше Симеон с челник на
главата. Тя засили крачка и отиде при него.

- Симеоне! – викна отдалеч.

Симеон вдигна глава от капака на самурайката и като я видя
разрошена и раздърпана каза троснато:

- Какво правиш навънка?!
- Излязох да се поразходя и морите ме спипаха. Той ме преведе – обясни

Гери и посочи към горския цар, който все още стоеше до параклиса и
гледаше към къщата.

- Прибирай се вътре! – Симеон изглеждаше втрещен, все едно забрави за
белята.

- Симеоне, какво ста…..
- Прибирай се, веднага! – кресна, като със светкавична скорост бръкна

под шкафа за инструменти и извади дълъг меч.
- Симеоне! – викна отново, но мъжът вече летеше към спасителят ѝ.

Мусаил забеляза, че не е добре дошъл, но не направи нищо, а просто
изчака да се приближи.

- Симеон, какво се случва? - попита като избегна първия замах.
- Аз ли да ти кажа какво се случва?! Къде беше три години, бе, боклук?!

– Симеон буквално крещеше като търсеше сърцето на Мусаил.



- Наказаха ме – обясни студено и безизразно.
- А! И сега реши още да свалиш летвата и да налиташ и на по-млади!
- Ученичката ви е прокълната.

Симеон налиташе с острия боен меч на горският цар, който ловко
избягваше ударите. В същото време Гергана изтърча в къщата като от
вратата кресна:

- Симеон се бие с някакъв мъж от гората!

Останалите членове подскочиха и загледаха въпросително.
Дремещата Доротея също чу и машинално скочи от дивана като излетя
през вратата. Боян озадачен започна да се оглежда.

- Мама къде отиде? – запита с жален глас.
- Сега ще дойде мама, ти стой тук – каза Верка като го погали и се

обърна към Гери. – Не му давай да излиза.

Вероника и баба Анка също излязоха. Дора грабна късия меч от
раницата си и се затича навън. В такива моменти действаше като войник,
без да задава въпроси. Изхвърча през портата и завари Симеон и Мусаил
между къщата и параклиса. На горският цар му писна от набезите на
пазителя, затова извади лявата си сабя и с едно движение успя да блокира
яростния удар, с още едно да му вземе меча и да го хвърли на безопасно
разстояние.

- Искам обяснение! – каза без капка емоция.

Симеон отстъпки назад и по погледа личеше, че няма намерение да
му обяснява.

- Мусаил! – викна Дора с изваден меч.
- Доротея! – произнесе горският цар спокойно.
- Отивай си! – тя звучеше уверена в думите си.

В това време вътре Гергана трепереше от емоции, а Боян не спираше
да задава въпроси.

- Мама нали ще се върне? Къде отиде?
- Спокойно Бо, ще дойде след малко, ние с теб трябва да седим тук.
- Не искам да седя тук! – тръшна се и след секунда добави жално. - Како

Гери, пишка ми се, къде е гърнето?

Гергана отиде до банята без да се усети, че момчето може да се
измъкне. Така и стана, в момента, който Боян видя гърба на момичето се
затича към входната врата. Излезе навън и подмина изненаданите Верка и
баба Анка.

- Бояне, чакай – Вероника тръгна след него.



- Мамо,  мамо, защо така избяга? – викаше Боян на портата,
привличайки вниманието на всички.

Горският цар премести поглед от момчето към майка му.

- Отивай си Мусаиле!? – викна Доротея и се завтече към сина си като го
гушна и прибра в къщата.

Симеон вече беше на крака и хвърли последен поглед на Мусаил с
думите:

- Не трябваше да идваш.
- Симеон, какво е това дете? – гласът му звучеше все така студен.
- Няма значение – Симеон изтича в къщата, където имаше бариера и

Мусаил не можеше да го последва.

Гергана се присъедини към Вероника и бабата точно за да стане
свидетел на това как Дора прибира сина си, а Симеон крачи зад тях.

- Кой е този мъж? – попита тихо взирайки се в силуета му.
- Бащата на Боян – заяви Вероника.

Част 10 Прости човешки отношения с нечовеци

След случката всички се прибраха вътре с мълчание. Никой не
смееше да си отвори устата. Само Боян не спираше да задава въпроси:

- Мамо, какво беше станало? Защо  искате да се биете? – питаше с
невинния си детски глас. – Кой е онзи?

Дора си пое дълбоко въздух, гушна го и тръгна по стълбите:

- Ела да се оправяме да спим и ще ти кажа.

Не знаеше какво да му каже. „Бояне, това е баща ти, който не
знаеше, че съществуваш“, така ли трябваше да му го сервира? Не можеше
да го излъже. Така или иначе щеше  да разбере и после цял живот да я
упреква, че е премълчала истината. Ами Мусаил? Как щеше да реагира,
какво да прави? Главата ѝ се напълни с въпроси, на които нямаше отговор.
Изкъпа сина си и го настани в голямото легло до  нея.

- Искаш ли да ти прочета приказка? - попита го.
- Не искам. Кой е тоя, където се бихте?

Доротея отново си пое дълбоко дъх, просто за да спечели няколко
секунди и започна:



- Това е горския цар, него го нямаше близо три години. Затова Монката
му беше толкова ядосан, защото царете не изоставят поданиците си.

- А защо му каза да си върви?
- Защото стана късно и всички бяхме уморени, някой друг ден може да

дойде.
- Кога? Искам да дойде тук, никога не съм виждал цар.
- Ще дойде, сигурно  има  много неща да ти каже – прошепна Дора.
- Какви?
- Най-различни, като дойде, ще  разбереш.

Така разговорът  за баща му приключи и Доротея го изигра по най-
деликатния начин. Успя да приспи Боян с поредната приказка за самодиви
и змейове. Имаше хиляди томове, които бе изчела всичките. Искаше да
заспи, очите ѝ тежаха, но в главата ѝ крещяха милиони гласове. „Какво да
правя? – изпъкна най-силния, „Това щеше да стане рано или късно!“.
Надигна се от леглото и излезе от стаята. Излезе на горната тераса да
пуши, съзря параклиса и силуета на Мусаил, които все още седеше там
като статуя. Ядоса се. Слезе долу, където мълчанието продължаваше,
Гергана стана от масата и припряно каза:

- Извинявай, аз трябваше да пазя Боян!
- Зарежи! – размаха ръка тя преминавайки през голямата стая.

Прекоси двора и излезе през вратника право при горския цар.

- Какво правиш?! – попита троснато.
- Ти ми  кажи – отвърна Мусаил все така сериозен.
- Гората ти е като бойно поле ти стоиш като насран тук! – Доротея

крещеше. – Оправи си бакиите!
- Опитвам се – каза и се приближи до нея, намираха се на не повече от

педя разстояние. – Момчето, мой син ли е?!

Дъхът на Дора секна, за секунда гнева ѝ отшумя.  Завъртя се и тръгна
към портата.

- Няма значение - каза отнесено.

Мусаил й застана на пътя.

- Кажи ми! – настоя.
- Ще говорим, но не сега – заяви младата майка. – Оправи си царството,

кралю!

Пристъпваше бавно, не искаше нито да спи, нито да се връща при
останалите. Седна на стълбите и запали цигара. Глътна дима толкова
дълбоко, че не остана нищо за издишане. Мусаил поседя още малко пред
параклиса, след което изчезна в мрака. „Те нямат чувства“ – помисли си



„Те са като животни“. След малко Симеон излезе навън и седна на горното
стъпало.

- Дорке, Дорке, такава си си от малка – възкликна саркастично.
- Спести ми хапливите коментари - каза тихо.
- Не мисля да те хапя – отвърна Симеон като си взе от кутията с цигари

до нея. – Не знам и какво мога да ти кажа в този момент. Изборът си
беше твой, какво очакваше?

- Нищо – отвърна и му подаде запалка. - Знаех, че ще стане така. Бях
сигурна, че един ден отново ще  се появи. Той не е от онези, които
просто си тръгват без да се сбогуват. Но, проблема е, че аз не знам
какво да правя – разтърка слепоочията си. – Страх ме е за Боян, какво
ще стане с него?

- Какво може да стане с него, ти си му майка? Знаеш, че Мусаил не е
цвете за мирисане, но няма да направи нищо против волята ти.

- Какво да кажа на Боян? Не мога да крия баща му. Той е един от тях….
- И един от нас.
- Оф! Толкова е сложно! – Дора заби главата си между коленете.
- Каквото и да решиш, недей да бързаш.
- За всяко друго нещо мога да се хвърля с главата напред, но не и за

Боян. Не мога да рискувам и косъм да падне от главата му. Ясно е, че
нищо няма да е като преди, но трябва да се приспособим.

- Сега, ти предлагам да се приспособиш към възглавницата и да поспиш
малко – Симеон се премести зад нея и започна да ѝ мачка раменете.

- Ще опитам – Доротея отпусна гърба си и остави мъжът да я масажира.
- Утре сутринта ще ходя до Свиленград да видя какво става с вещицата,

има  и един дух,  където прави мизерии.
- Прав ти път – отвърна Дора и стана. – Отивам да се опитам да спя.

Тя се качи по стълбите и влезе в къщата.

Симеон трябваше да се подготви за утрешната задача. Щеше  да му
отнеме повече от ден, затова се запаси с билки и талисмани. В подножието
на границата познаваха една билкарка, тя щеше да му съдейства ако нещо
му липсва, но все пак предпочете да натовари всичко необходимо в
Паджерото. И двете задачи бяха изпратени на електронната им поща и
написани подробно. За вещицата трябваше да проучи и поразпита, защото
на пратената снимка жената хич не приличаше на вещица. Взе си дългия
меч, който седеше до стълбите и пистолет за пейнтбол с патрони от пелин
и коприва. Духът, който трябваше да прогони преследваше младо момиче
още в гимназията. Седмици наред сънуваше кошмари, които в
последствие се прехвърлили и на други членове от семейството. За това се
изискваше специален ритуал. Имаха доста такива случаи, затова Верка си
беше подготвила специална отвара от ветровити треви. Отвара направена
със специален ритуал в деня срещу Гергьовден с баяние против зли сили,



вътре имаше вратика, каменика, загорска тентева, селим и пелин
запечатани в зелени шишета вързани с червен конец. Още трябваше да
вземе изпражнения на кокошка и куче, но хранени с определени храни и
придобили определен цвят и свойства. Не му се мислеше как Вероника бе
събирала тези съставки. С лека погнуса отвори буркана и бръкна с пинсета
като пренесе бялото кучешко изпражнение в плик със здрав цип, за негова
изненада не миришеше. Същото направи и с кокошото. Зареди всичко
това в багажника на джипа, покри го с чаршаф за да не се вижда и потегли
към апартамента си в града.

Живееше сам в малка гарсониера, подредена и уютна. Като бивш
войник, учен на дисциплина вътре нямаше и прашинка, всичко бе
подредено и чисто, но въпреки това имаше излъчването на самотен мъж.
Едната стая беше за дъщеря му, Елица, която идваше по празниците или
всеки път, когато бившата му жена разреши, иначе живееха в Пловдив.
Повечето време прекарваше в другата – кухня, хол и спалня на едно. На
усвоена тераса, запечатана отвсякъде се намираше готварската печка,
кухненска мивка, хладилник и няколко шкафчета, отделена с плъзгащи
врати от малката кухненска маса допряна до перваза с три стола. Още
малко по-навътре се намираше дивана, на който спеше. На
срещуположната стена имаше голяма стара секция и гардероб, като си
личеше къде е изрязан за да се закачи малкия телевизор за стената. Малко
и уютно, харесваше си апартамента на петия етаж. Доротея и останалите
го дрънкаха да се пренесе в голямата къща, но не знаеха, че ако жена му
разбере няма да види Елица. Като цяло Родопският параклис беше станал
повод за развода им. След като напусна армията дълга към родината си
остана и Симеон с радост се присъедини към тогавашната група пазители.
Кристина обаче не споделяше този ентусиазъм, момента, в който намери
по-странен талисман в якето му, беше момента в който подаде молба за
развод. Въпреки, че тогава бе на годините на Доротея с едногодишно бебе,
нищо не я спря да си събере багажа и да си иде на Пловдив при
родителите си, оставяйки младия татко сам в малкия апартамент. „Може
би е за добро“ – мислеше си, гледайки снимката на дъщеря си до почетния
плакет, който получи за службата в Афганистан. Пусна телевизора да му
говори и бръкна в секцията, като извади завивки. Тази нощ не му се
правеше нищо, искаше просто да си легне.

На сутринта Доротея се събуди смачкана заедно със сина си. Двамата
слязоха надолу и завариха Верка да оглежда Гергана.

- Мусаил е казал, че е прокълната, трябва да развалим  магията. Щом е
от пари, значи не е много силна – обясни повече на себе си  билкарката.
– Ще ти сваря една отвара, трябва да се изкъпеш  с нея и да си сложиш
в пазвата. Ще ти кажа какво да говориш докато го правиш и така 40
дена.



- 40 дена ще ме миеш с някакви билки?! – възкликна Гергана. – И тогава
ще спрат да ме гонят морите?!

- Не, ще  спрат веднага, но трябва тялото ти хубаво да поеме билката за
да не те надушат пак.

Младата майка направи сандвичи и айрян за всички и седнаха да
закусват.

- Симеон още ли не се е появил? – попита троснато бабата.
- Отиде на Свиленград да провери някаква вещица – отвърна Дора.
- А, добре.
- Аз мисля да си взема почивка днес – сподели младата майка. - С Бо ще

отидем до града при приятелите му.
- Отивай, вземи си и утре, ако щеш - каза баба Анка с познатия си

сърдит глас.
- Аз трябва да сготвя отварата на Гери, после трябва да намеря Яна да ми

съдейства с едни самодивски билки – обясни Верка. – Имам и няколко
магии за правене, така че може първо тях да не я будя толкова рано.

- Питай я за чановете, нали ти казвах – подсети я Дора.
- За откраднатите от манастира? Ще я питам какъв ѝ е бил замисъла.
- И вчера край Доспат са намерили пръстен – Дора извади телефона си и

показа снимка на баба Анка и Верка.

Двете го огледаха хубаво и бабичката заяви:

- Това не е много стар пръстен, не е на повече от хиляда години. Това е
смесена магия, ако е станала, значи има много сила. Трябва да го
скрият да не го добара някоя вещица.

- Така му казах и аз,  но имаше трима сноби, дето се заядоха с мен –
отвърна Доротея.

- Значи е глупак, ако ги слуша – възкликна Анелия.

След закуската майката и сина се отправиха към града.

В същото време Симеон караше към Свиленград. Трябваше да мине
през Хасково, където в едно от селата се намираше обладаната девойка.
Мина през тесния и криволичещ път през планината за Кърджали, което
му отне около час и половина. Намирането на селото беше трудна работа,
защото обърка пътя и се заби на друго място, някъде в балкана. Нямаше
кого да попита, а джипиеса не работеше, след малко размотаване хвана
правия път и въпросното село се намираше на няколко километра. Място с
богата история и романтична обстановка, но  като  повечето селски
райони - обезлюдяло. Имаше хора, но Симеон чуваше само турска глъчка.
Село Тракиец криеше хилядолетно наследство още от времето на траките,
но нямаше кой да му се радва и разгадае. Бившият войник никога не бе
стъпвал там, но имаше  чувството, че го познава по-добре от собствения



си град. Мина през аязмото за да си налее вода. Пишеше, че е лековита,
Верка със сигурност щеше да изследва. Малкия параклис имаше  ясни
християнски  символи, но на вид приличаше на техния, схлупена бяла
къщурка в гъстата дъбова гора. Ритуала се изпълняваше нощем, затова
имаше малко време за губене, което прекара сред природата. Отби се до
язовира да погледа малко водата и чак следобеда слезе в селото. Бързо
намери двуетажната стара къща, в която живееше помашко семейство.
Момичето, седемнадесет годишна тинейджърка със светло лице и руси
коси се оплакваше  от постоянни кошмари.

- Всеки ден сънувам как идват и ме викат, и ме дърпат да ме взимат за
жена, все мъже и то страшни – оплакваше се девойката, след като
нагостиха Симеон и го поканиха да седне на двора.

- Аз си мислих, че нарочно седи да гледа филми – проговори и баща ѝ,
едър мъж на средна възраст. – Ама и майка ѝ започна да сънува такива
сънища и моята майка.

В къщата живееха три поколения, децата, момче и момиче, майката и
бащата, както и бабата в малка пристройка до двуетажната къща.

- Казах им аз, че змейове я любат наща мома и веднага да ви викат –
намеси се и бабата с ентусиазъм.

- Добре сте направили, бабе – Симеон я потупа по вълнения елек и се
обърна към всички. – Сега ще направим един ритуал и ще ви забъркам
една отвара. Взехте ли вода от три брода от реката? – бащата само
поклати рошавата си коса. – Добре, сега ми трябва голям нож и маша, и
ми покажете къде е котела с водата.

Бабата, дребна жена над седемдесет със забрадка на главата го
поведе към пристройката. Там на остъклена приземна веранда на дървена
маса с мушама седеше черния котел с вода от три брода. Симеон погледна
дъното и после извади съставките. Отвори зеленото шишенце, изсипа
отварата, както и пликчетата с останалите съставки. Разбърка ги хубаво,
така, че да се смесят. През това време му донесоха маша и нож, които
сложи отгоре на котела. Цялото домакинство го гледаше с любопитство
какво прави.

- Сега ще запалим слаб огън и ще подгреем малко отварата до нощеска.

Речено-сторено, старицата запали печката и сложиха малкия казан
отгоре. Сега трябваше да чакат, после да си легнат.

- Тази вечер ще си легнете да спите, както си спите – обясни Симеон. –
По някое време ще събудя само дъщеря ви и ще я доведа в градината.
Ще я полея с отварата. Никой няма да настъпва стеклите се води, щото
може да се разболее. Оставяте ги докато изчезнат. Ясно ли е?



Семейството се съгласи без възражения. Часът беше едва шест,
имаше още доста време, затова хората се захванаха с всекидневните си
задачи. Младото момиче излезе навън, бабата започна да готви вечеря,
майката трябваше да се погрижи за животните, семейството имаше
овцеферма. Бащата и синът си имаха работилница и правеха мебели.
Симеон си нямаше работа, затова реши да помогне на мъжете с
изработката на кухненски шкафове.

- Трябва да ти дам и надница като дърводелец – пошегува се бащата.
- Дай ми го тоя гардероб за вкъщи и сме се оправили – отвърна му

шеговито.

Синът едва четиринайсет годишен се справяше по-добре и от
възрастен с циркуляра и струга. След няколко часа си взеха почивка и
седнаха набързо да хапнат, като се върнаха в работилницата. Майката все
още я нямаше.

Работата приключи окончателно към десет часа, когато всички един
по един се наредиха пред банята да се къпят. Младото момиче също се
появи. Към дванадесет всички бяха по леглата. Симеон седеше на двора и
ровеше в телефона си. „Трябваше да си взема книга“ – помисли си, защото
интернет сигнала хич го нямаше. Задоволи се с ясното небе, лекия
прохладен ветрец и замотаните си мисли. Имаше много неща да мисли, но
предпочиташе да действа спонтанно, за нещастие времето трябваше да
минава някакси, затова главата му се напълни „Мусаил, Чернобог,
Елица(дъщеря му), гората, параклиса, Доротея…. Ужас!“. Времето мина
неусетно и трябваше да буди момичето. Качи се в стаята ѝ, а тя явно беше
на средата на кошмара си, защото бълнуваше:

- Махайте се, оставете ме! – крещеше.
- Спокойно, девойко – Симеон я хвана за раменете и я разтръска.

Момичето ужасено отвори очи и го хвана за главата готова да му
отхапе носа, а той се дръпна с думите:

- Време е да те оправя…. И по-тихо да не събудиш вашите.

Първо се увериха, че всички включително бабата спят. След това
Симеон взе казана с хладката отвара от печката и накара момичето да
облече стари дрехи. Настани  я да наседне сливова фиданка по средата на
двора, където нямаше нищо. Течността имаше специфичен мирис на
билки, който се разнесе от ветреца.

- Готова ли си? – попита без да чака отговор и бръкна с медено канче с
червен конец в казанчето.

Започна да я облива отдолу нагоре, първо краката, после торса,
раменете и накрая главата. Фиданката под нея започна да вехне. Когато



свърши от малкото изкоренено дръвче бяха останали само сажди. Подаде й
нови дрехи и я накара да се преоблече.

- Ще се изкъпеш чак утре – заръча ѝ. – И подсещай вашите да не
настъпват мокрото. Аз отивам да довърша ритуала, ти се връщай да си
доспиш.

Момичето кимна и си влезе. Симеон събра мокрите дрехи и тръгна
към гората с лопата в ръка. Трябваше да ги зарови на някое тайно място,
защото щяха да носят нещастие на всеки, който ги намереше.

На сутринта, когато всички се събудиха момичето се похвали, че не
е имало кошмари след нощния ритуал. Симеон си остави координатите,
ако случайно нещо се случеше, получи си заплащането и го изпратиха по
живо по здраво. Нямаше  за какво повече да стои и да притеснява хората с
работата си. Следващата му дестинация беше Свиленград и въпросната
вещица, която правеше мизерии на съседите си. Бе изминал по-дългия
преход и сега му оставаше около час път през Хасково.

Свиленград, град на кръстопът между три граници, повечето хора
там минаваха и заминаваха. Това предразполагаше за развитието на някои
древни професии. Симеон, разбира се, не се интересуваше от подобни
неща, но една проститутка му направи силно впечатление. Пристигна рано
сутринта и жриците тъкмо приключваха работа и се събираха на
групички. Сред тълпата бившият войник мерна една доста по-различна
девойка с млечно бяла кожа и бледо лице. Красива и слаба, почти като
„самодива?!“ – помисли си като намали скоростта да я огледа. Нима това
беше поредната аномалия и горските обитатели все повече се сливаха с
хората? Но, някак си, не изглеждаше редно, поне в очите на Симеон.
Макар, че жената си го правеше по собствено желание, но въпреки това не
принадлежеше на човешкия свят. Дали клиентите ѝ знаеха? Същинската
му задача се намираше в покрайнините, където живееха предимно стари
хора. Там един побелял плешив старец го чакаше  още на портата.

- ‚Айде бре! – провикна се колкото сила има. – От колко време те чакам?
- Дядо, осем часа сутринта е – отвърна Симеон спокойно.

Предния ден беше написал мейл на стареца. Не вярваше, че изобщо
може да използва компютър или сматрфон като го видя колко е стар, но
дядото извади доста голям клас телефон и показа съобщението.

- Снощи си ми го написал!
- Това момчето от параклиса ли е? – провикна се старица от съседния

двор.
- Той е,  той е!
- От снощи те чакаме! – провикна се жената.



- Двайсе лева ще смъкна от надницата – каза Симеон с лека досада. –
Мир да е! Кажете сега какъв е проблема?

Образования старец го покани в малкото китно дворче на къщата си.
Там заедно със съседката си баба Пенка му разказаха. Симеон разбра, че е
бивш доцент по математика,  предавал е в Тракийския и  сам си е купил
въпросния смартфон, че децата му го подценявали и мислили, че нищо не
разбира, а той си направил даже Фейсбук. Старицата е била пощаджийка,
двамата са си останали сами  и си помагат….

- Добре, сега ще ми кажете ли за вещицата? – Симеон учтиво ги
изслуша.

- Хризантема, да, вещица е – провикна се емоционално баба Пенка. –
Значи, кокошките ми прокле, снасят само запъртъци, а нейните едни
такива големи яйца! Градините на всички изсъхнаха, само нейната
цъфти! Райчо вика, това е  магия, и така ви намери, онова…. и ви
писахме писмо по телефона.

- Някакви странни пилета да  са я обикаляли, с две глави, с четири крака
или да е разнасяла черни яйца? – попита бившият войник.

- Ми, има голем кокошарник, не знам какво има вътре – отвърна
старецът.

- Покажете ми къщата, къде живее?

Двамата възложители поведоха Симеон към къщата на въпросната
вещица, която се падаше на гърба на тази на дядото. Проста стара
къщурка на един етаж с голям поддържан двор и кокошки.

- Три дена не съм я виждала,  идваха да я търсят едни яки момчета, ама
нея я нямаше – обясни баба Пенка.

Мъжът обиколи стария порутен дувар и като не можа да види нищо
го прескочи. Всичко изглеждаше напълно нормално. Кокошките нервно
обикаляха и кудкудякаха, а като го видяха веднага се наредиха на
мрежата, изглеждаха прегладнели. Симеон огледа сейвваните и намери
дървен варел  пълен със смески. Изсипа няколко канчета на гладните
животни, които се нахвърлиха с апетит на семената. Разгледа ги, но не
видя нищо подозрително. Съмняваше се за мамница или птица от яйце с
два жълтъка излюпена от пазвата на вещица. Тя се получаваше само от
черна кокошка,  но в курника нямаше такава. Насочи се към къщата, като
внимателно огледа процепите за талисмани и магии,  както за тайници.
Вратата не беше заключена, затова се вмъкна вътре. Обстановка на стара
селска къща с мебелите от едно време и легло на пружини. В едната стая
имаше печка на дърва с умивалник и бюфет. Разтвори всички възможни
шкафове, огледа и под леглото, провери дюшемето под старите черги.
Излезе от къщата почесвайки се. „Все ще има някакви следи от



вещерство“ – помисли си докато се връщаше при старците „Дали тия
изкуфяги са се побъркали?“.

- Намери ли нещо – викна баба Пенка,  която явно недочуваше.
- Има ли си друга къща, където ходи? Или под точно къде може да е? –

повдигна вежди Симеон.
- Няма си никой, от край време я помним, все такава, сама, без мъж без

деца, дойде от нищото – обясни дядото.
- Добре – изрече мъжът и продължи да се почесва без да го сърби. – И

сте сигурни, че ви прави магии?
- Виж ѝ градината, ела да видиш моята! – възкликна старицата и се

приближи толкова, че щеше да го целуне.
- Няма значение – Симеон съжали, че попита. – Ще се видя с една

позната. Трябва да говоря лично с вещицата.
- Отивай, отивай да говориш с нея – каза баба Пенка доволна, все едно тя

му заръчва.

Симеон ѝ хвърли крива престорена усмивка и се върна в къщата.
Отвори вехтия гардероб и взе една шарена рокля. След това се качи в
джипа и потегли към село Чернодъб, на няколко километра от града.
Малко селце близо до главния път, като че ли забравено от бога, с оскъдно
население от стари хора. Там живееше Айше, билкарка и приятелка на
баба Анка. Често си звъняха да си обсъждат турските сериали и някоя
друга отвара. Имаше репутация на добра баячка и при нея идваха хора от
къде ли не. Живееше в уютна къща на два етажа заедно с няколко кучета и
котки. Симеон пристигна без да се обажда и почука на дървената порта
отпред като разлая животните.

- Кой е?! – чу се женски глас.
- Симеон от Родопския параклис – отвърна мъжът.

Вратата се отвори и от другата страна се показа ниска жена около
60те с червена кърпа на главата и светли очи. Леко пълничка с големи
бузи и кръгло лице, облечена в шалвари и шарена риза отгоре.

- Симеоне, влизай - изрече рязко и го преведе през тесен коридор към
вътрешен двор. – Какво искаш?

Три кучета посрещнаха бившият войник и започнаха да го душат с
любопитство.

- Да намериш една жена. Нося ти рокля – той извади дрехата от раницата
си. – Имам задача тук. Едни старци мислят комшийката си за вещица.

- Тия и при мене идваха, луди са, луди ти казвам – Айше взе роклята.

Намираха се на бетонна площадка отстрани с малка поляна и
плевня, която служеше за дом на кучетата. До нея се намираше



двуетажната къща с голяма веранда на втория етаж и една пристройка, от
която се виеше дим. Жената влезе в пристройката, а Симеон след нея.
Вътре беше задушно, печката бумтеше, до нея се намираше масивна маса
покрита с мушама, стар бюфет пълен с кутийки, всяка прилежно
надписана и мивка. Един стол стоеше на средата на стаята, а до него
желязна паница, канче и маша.  Имаше подобен олтар като този в старата
къща при параклиса.

- Ще ме прощаваш, Симеоне, ама такъв ми е занаята без печка не може –
каза Айше подготвяйки съставките.

Нямаше карта, затова взе лист и химикалка и набързо надраска града
и селата около него. Направи го по същия начин както Вероника, изряза
малко от роклята, запали от едната страна свещ,  от другата разковниче и
започна да нарича думите на баянието. Запали парчето от свещта и го
хвърли на картата. Плата се разпадна още във въздуха, но остави ясни
следи в края на листа.

- Заминала е – каза замислено. – Ей тука, т‘ва е Калето, там трябва да я
търсиш.

- Хм – надвеси се Симеон като дръпна листа. – Благодаря ти, Айше –
потупа я по рамото и остави 20лв. на масата. – Да се почерпиш.

- Много поздрави на баба ти – заключи тя, а Симеон напусна
пристройката.

Отпечатъка се намираше някъде в местността Калето. На Симеон му
мина през акъла да вземе едно от кучетата, но можеше  да се справи сам.
След село Мезек пътят ставаше черен и неравен. Бившият войник спря
край крепостта да се ориентира спрямо самоделната карта. Трябваше да
продължи още километър по пътя, след това на юг. Спря Паджерото в
едни храсти, взе раницата с талисманите, пистолета и меча си, както и
малко провизии. Релефа бе умерен, без резки слизания и изкачвания. Не
след дълго  излезе на малка поляна след дърветата, а в другия й край се
таеше малка овчарска колиба. „Това трябва да е“ – помисли си. Засили се
и бързо отвори вратата направена от трупи. Блъсна се в дървен кръст
висящ от покрива. Вътре на старинен нар лежеше безжизнена жената с
изрисуван кръст на челото с червена боя или кръв. По пода имаше разлята
вода.

- Светена вода – каза си Симеон.

Жената явно се занимаваше с изработка на талисмани и по-лесни
магии, защото срещу леглото имаше съборена етажерка с разни по-прости
съставки, а на ъгъл иззидана от камък се намираше камината. Изглеждаше
стара със сбръчкана кожа,  което говореше, че не си е правила магии за
дълголетие. Той се приближи до трупа като го огледа без да го пипа,



нямаше кръв, била е удушена и то скоро. На земята не личаха стъпки,
затова излезе навън да погледне. Напипа бегли следи от кубинки и обувки
с голям грайфер.

- Яки момчета…. – говореше си сам, преди да усети присъствие зад
гърба си. Обърна се бавно и какво да види. – Мусаил!

Горският цар стоеше на входа на колибата с лице към Симеон, но
погледа му бе насочен в колибата.

- К‘во правиш тука посред бял ден?! - възкликна бившият войник.
- Казаха ми, че нещо е станало тук снощи – отвърна равнодушно.
- Видя ли какво има вътре? – изправи се.
- Да.
- Това е работа на инквизицията, те чертаят кръстове и ръсят със светена

вода!
- Каква е  жената?
- Комшиите й казаха, че е вещица, като гледам правила е разни магии, но

не е била от лошите – обясни Симеон.
- Разбирам…. – изрече Мусаил и тръгна обратно към гората.
- Ей, бастун! – викна смъртният мъж, а царя се обърна. – Дай да я

изгорим тая колиба, а?  Не може да седи така умряла жена с
нарисувани кръстове. Трябва да донеса нафта от джипа и някои билки.

- Недей – изрече равнодушно и сложи ръка на една от външните стени.

За секунди дървото започна да тлее, а след минута цялата колиба се
възпламени и потъна в пламъци.

- Симеон – Мусаил отмести ръка от стената и насочи безизразните си
очи към него. – Момчето, мой син ли е?

През бившият войник преминаха стотици различни чувства, идеше
му да му разбие носа, но каква вина имаше като от години го нямаше, но
факта, че бе допуснал това да се случи. Как изобщо Доротея го бе
допуснала?! И как го преживя след като изчезна!

- Ти как мислиш? – отвърна му с ехидна усмивка.
- Не мисля, затова те питам.
- Аз не съм човека, с който трябва да говориш – отвърна. – Доротея ще

те намери, когато е готова. Гледай си гората!
- Готова… Какво значи това?
- Значи неща, които никога няма да разбереш и няма смисъл да ти

обяснявам – каза раздразнително Симеон. – Тя ще те намери, ти си
чакай!

- Сигурно – произнесе със същия равен глас и се обърна като с бавна
крачка се придвижи към гората.



- Чао, Мусаиле, до скоро виждане! – викна Симеон. – Гледай да не
направиш още някое дете на някоя, че ние хората плащаме издръжка! –
последното изречение не го изрече на глас.

Горският цар изчезна в гората, оставяйки мъжът да гледа как
колибата гори и се срива. Той остана няколко часа за да се убеди, че и
последния въглен е угаснал и няма да се разпространи сред останалите
дървета. Накрая остана само пепел и камъните от огнището, които от
високата температура се сринаха и образуваха купчина сред саждите.
Мусаил не го тревожеше, макар че  имаше голяма сила, никога нямаше да
я използва срещу тях и да навреди на някой, който не го е заслужил.
Проблемът бяха инквизиторите, с тях не бяха имали допир от половин
година. Инквизицията беше организация изградена по времето на прехода
от група известни български и сръбски  бизнесмени(мафиоти) с цел пране
на пари като религиозна организация, защитаваща каноните на църквата.
Параклиса си имаше  дълга история с тези момчета, които в наши дни се
имаха за рицарите тамплиери и обикаляха България да раздават
справедливост. През годините организацията се бе превърнала в псевдо-
нацистка група, спонсорирана от тъмните звена на властта, която не
прощава на всяко по-различно същество, което срещне. Горяха вещици,
умишлено ловяха и убиваха самодиви и  подобни набези. Народа им
имаше доверие и понякога ги предпочитаха пред параклиса, както в този
случаи. Надали онези старци имаха връзка, но някой друг ги бе потърсил.

Симеон не искаше да се занимава повече със старите хора, затова им
каза, че задачата е приключена без много обяснения.

- И какво стана, къде е тя? – викна баба Пенка.
- В реката се е удавила – отвърна ѝ Симеон. – Няма да ви тормози. Може

да ѝ гледате кокошките и градината, че няма да се върне.
- Е, как така!? – възкликна дядото.
- Умряла е, бе дядо, заминала си е на оня свят – обясни раздразнено

мъжът.
- Ми ако духът ѝ дойде тука да ни търси?! – викна баба Пенка.
- Няма да  дойде, аз го видях как си отива – започна много да се изнервя.

– ‚айде останете си със здраве!

Изкара едни педесет лева колкото да си покрие нафтата, но щеше да
си тръгне и без тях ако продължаваха да го натоварват. Подпали джипа и
тръгна рязко, оставяйки старците да си коментират. Задачата му отне
целия ден и щеше да се прибере в параклиса по тъмно.

Част 11 Някъде навътре в гората



Работата за горският цар не секваше, три години си бяха три години.
В гората се плетяха интриги и всеки си дърпаше в негова посока. Мусаил
беше против жестокото правосъдие, както го раздаваше предишния цар,
змея Горянин, затова внимателно изслушваше дори врабчетата преди да
предприеме нещо по-крайно. Нямаше създание без проблеми, самодивите
и горските девойки захождаха по селата и градовете някои правеха
пакости, на други им правеха деца. Какво щеше да прави толкова много
бебета, наполовина смъртни. С кърмата на майките си щяха да заякнат и
да станат добри воини и добри поданици,  които се надяваше да му
служат, защото от другата страна човечеството също се разрастваше.
Хората все повече застрояваха и сечаха царството му и трябваше да се
отбраняват, но не открито както правеха дивите юди, а да възпрепятстват
строежите по по-деликатен начин, с урагани или да насочи някоя река там,
магии и порядки, имитиращи бедствия. Най-болната му тема беше Горан и
пълната свободия, в която бе оставил дивите люде да правят каквото си
искат. Щеше да му отнеме доста време и жертви за да ги вкара отново в
строя, а главатаря им да си понесе наказанието. Големият звяр не
изглеждаше много доволен, когато царя го извика и му съобщи, че трябва
да прави обходи на няколко планини всеки ден и да дава отчет лично на
него. Въпреки негодуванието си, изпълняваше примерно задачата.

Една сутрин малко преди съмване Горан нахълта в леговището на
царя като го завари да къпе Вихрен с вода от ручея.

- Царю – изрече с басовитият си глас. – Намерих нещо.

Мусаил извърна глава към него и попита:

- Какво?
- Магия – отвърна все така монотонно и грубо. - в средата на Родопите

има толкова силна магия, че и орел не може да хвръкне отгоре.
- Видя ли някой магьосник, курдуш? Кога се е появила?
- Никой не знае от кога е, а гората там е толкова гъста, че не се вижда

нищо.
- Разбирам – отвърна със спокоен глас и се приближи до него. – Покажи

ми.

Горан поведе Мусаил през гората и двамата продължиха в
светкавичен бяг през дърветата и шубраците. Преведе го до гъста гориста
местност недалеч от Дяволското гърло. Царят без да знае се блъсна в
невидимата стена и падна на земята по гръб.

- Значи за това ми говориш – каза изправяйки се. – Трябва да го
обходим.

- Обходих го – отвърна Горан. – Свършва малко след пещерата.
- Значи и пещерата е с бариера?



- Да. Човеците няма как да разберат, защото магията е само за такива с
вековна кръв.

- Ясно – изрече само Мусаил и се загледа през бариерата с цел да види
нещо. Пое си дълбоко въздух и каза с леко повишен тон. – Горски
птици, елате, говори вашият цар!

За миг из гората се разнесоха различни пойни песни, а по клоните на
дърветата се наредиха стотици пернати, от гарга, през орел до врабче.

- Поклон пред вас, царю! – чу се глас на гарга.
- Тук има магия, през която и вие не може да преминете, затова искам да

кръжите около нея и да ми казвате всичко. Муха да мине, искам да
знам!

- Така да бъде, кралю – обади се един орел.

Мусаил кимна и всички птици се разлетяха в различни посоки. Горан
все още стоеше като куче пазач до него.

- Свободен си – каза му спокойно и безчувствено.
- Кралю… - покорно се поклони и изчезна между дърветата.

Фактът, че въпросния магьосник бе избрал точно Дяволското гърло
много тревожеше Мусаил. Пещерата служеше за пряк път към долната
земя. Досега се разказваше, че само един смъртен е успял да се върне жив
и то преди хиляди години, а именно Орфей. Царят не можеше да
коментира, защото не го беше видял с очите си, легендата бе по-стара от
него. Преди десетина дни самият той излезе от там след заточението си на
долната земя, но не усети никаква магия. Ако имаше бариера нямаше  да
му  позволи да изплува и да излезе почти невредим. Задължително
трябваше да разбере какво се случва и единствения му вариант оставаше
Родопския параклис.  Колкото и да не му се искаше трябваше да се обърне
към тях. За малкото  време в царството си, повечето му задачи се
пресичаха с тези на бившите и настоящи пазители. Без да мисли повече
обърна гръб на омагьосаната земя и се запъти към дома на Доротея. Там
цареше пълна тишина и спокойствие. Нямаше нито една кола отпред, а
олтара в малката постройка си гореше. Чуваше се само течението на
чешмата до него. Мусаил пристъпи към вилата като привлече вниманието
на Бъки, който дремеше на стълбите. Кучето бавно се приближи до
вратника и загледа умно. Горският цар впери искрящите си очи в него и
каза:

- Извикай някой.

Бъки  излая в знак на съгласие и се върна при къщата. Отвори си
входната врата и влезе вътре. След минута излезе сам и поклати
отрицателно глава.



- Анелия къде е? – запита Мусаил и получи отговор без глас, че е долу.

Обърна се и навлезе отново в гората като се обърна към птиците:

- Чуйте своя цар говори! Къде са пазителите от Родопския  параклис?

Отново се събра ято с птици и един орел проговори:

- Симеон води едни хора в пещера в другата планина.
- Вероника е с момчето и момичето в  града – съобщи врабче.
- Доротея бие вампири в една хижа в гората – каза изразително славей.

Горският цар въздъхна, Доротея беше най-близо и с най-удачната
задача. Не можеше да се пръкне насред града, нито пред група хора.

- Води ме при Доротея – каза на славея.

Птицата литна и Мусаил  след нея. Локацията не беше  много далеч,
само на няколко километра. Там навътре в гората се намираше фермата на
местен бизнесмен, които отглеждаше крави и обработваше дървесина.
Имаше сигнал, че нещо мори кравите и им пие кръвта. На параклиса не им
бе трудно да отгатнат, че се е заселил вампир. Доротея очакваше да е млад
и още да не се е окостил за да го убие лесно, но за съжалениe бяха два и то
много опитни и свирепи. Гониха се из фермата цяла нощ, докато не изгря
слънце и не ги приклещи в стара плевня. И все пак не се даваха, движеха
се като сенки и двамата жадни за нейната кръв. По принцип не се виждаха
с просто око, но с опита на младата жена и това, че бе преживяла трагедия
можеше  да ги забележи. Успя да съсече единия с късия си меч и
създанието се пръсна като балон, изхвърляйки голямо количество кръв.
Другият бягаше ту долу при сеното, ту горе по дъските, принуждавайки я
да се катери и скача като маймуна. Отпред кравите и говедата не спираха
да нервничат, а двама ратаи се чудеха как да ги успокоят. Мусаил се
промъкна покрай хората и влезе през малка дупка отзад. Завари вампира
да налита на Доротея, която търсеше удобен момент да го прониже.
Горският цар извади дясната си сабя и с един замах разполови тъмния
силует на вампира и плисна прясна кръв право в лицето на младата майка.
Тя се забърса с опакото на тениската и впери поглед в него.

- Нали не очакваш да скоча в обятията ти? – попита саркастично.
- В гората има много силна магия и ние не можем да преминем – започна

Мусаил направо с безчувствен глас. – Искам да знам какво има там.
- Аха….. – отвърна Доротея безгрижно. – Няма да отида цялата омазана

с вампири, така, че ще чакаш да се изкъпя.
- Хубаво – Мусаил напусна плевнята през същата пролука.
- Сранно – почеса се жената и излезе от двукрилната врата.

Добитъка вече беше спокоен и ратаите можеха да се върнат към
задълженията си. Тя отиде в малката пристройка, в която чакаше



чорбаджията да си получи възнаграждението. След като и двамата
останаха доволни се  насочи към Самурайката, мислейки  се как ще се
изкъпе и ще легне да спи. Сърцето ѝ щеше да изкочи, когато видя Мусаил
на предната седалка до шофьорското място.

- Кво правиш бе?! – сопна се.
- Седя.
- Нямаш ли си елени или крака да си тичаш? – повдигна вежди.
- Може и да имам.
- Пфу!... Няма значение – завъртя очи и се качи да кара. – Все тая –

извърна глава към него. – Що не си ходиш?!
- Не искам.

Лицето  му беше все така безизразно, но в Доротея се улавяше ясно
раздразнение.

- Изчезвай!
- Не мисля, че можеш да заповядваш на горския цар.
- А, аз не мисля, че горския цар се вози със Самурайката! Слизай!
- Няма.
- Сериозно ли?!
- Да.
- Защо ме караш да си ходя пеша?
- Не те карам, искам да ме закараш.
- Няма да се кача в една кола с теб!
- Защо?
- Даже и питаш?
- Наистина не разбирам.
- Сигурна съм! Няма как да разбереш, ти нямаш чувства! – повиши тон и

се приближи до лицето му.
- Ще ме закараш ли? – отвърна със същия строг и безизразен глас.

Дора потегли с мръсна газ и по неравния път, джипа се тресеше и
гумите му подскачаха. От пасажерът ѝ нямаше никаква реакция. Излезе на
асфалтовия път с пилежи, а ръмженето на двигателя наподобяваше
излитащ самолет. Тръгна да изпреварва камион малко преди опасен завой
и друга кола в насрещното я засече.

- Копеле тъпо, нещастник мръсен! – продължи с по-вулгарни псувни. –
Върви на майка си в г**а! П****аст!

На Мусаил му трябваше секунда да осъзнае, че тя не псуваше
шофьора на другия автомобил.

- Ти знаеш  ли, че едвам завърших, нещастник?! Изчезна като….. като…
не знам като какво се изпари!

- Не беше по мое желание – каза горският цар в своя защита.



- А на кой желанието?!
- Извикаха ни в Змейково и ни заточиха на долната земя. Ако до три

години не се бях върнал, щяха да изберат нов цар.
- Аха… И ти, що се върна?! Що не си остана долу да си гниеш като

боклук!?
- Не знаех какво се случва тук.
- Нямахте ли си вестник шок на долната земя или някой орел да разнася

клюките!?
- Не. Не знаех нищо.
- Леле,  голямо си дърво, винаги си бил дърво! Сигурно във въглищата

има повече чувства отколкото в теб!
- Не мисля, че двете неща могат да се сравнят.
- Не мислиш  ли?! – Доротея се засмя злобно. – И аз не мислех много

неща, ама вече ги мисля! Благодарение на теб! Само малко  си пр***ах
живота!

- Съжаляваш ли?
- Дали съжалявам – още един злобен стон излезе от устата ѝ. – Недей да

кривиш фактите!
- Не кривя нищо. Можеше да направиш  аборт.
- Нима?! Това ли би искал?! Много си запознат с медицината!
- Самодивите ги правят постоянно. Не съм казал, че го искам.
- Можеше, но прецених, че това не е само мое решение! Очаквах, че ще

се върнеш!
- Не съм го планирал.
- Не го бил планирал?! Кажи едно, опа, и да приключваме разговора!
- Все пак  се върнах.
- След три години, когато  нямам ни най-малко намерение да се

занимавам с теб!
- Но аз имам.

Мусаил я гледаше със сериозен и безчувствен поглед, а Дора
бленуваше да види и зрънце емоция в тези жълти строги очи. Просто
трепет, но те бяха все така пронизващи, влиятелни, студени.

- Какво искаш? – попита с малко  по-спокоен тон.
- Искам да се запозная с него.

Доротея въздъхна дълбоко и смекчи тона:

- Хубаво. Щом искаш, нямам нищо напротив – прониза го с поглед. – Но
не очаквай, че ще ти го дам да си живеете със самодивите! Той е с мен
и ще остане при хората!

- Не бих искал такова нещо.
- Добре – пак въздъхна. – Няма да е днес, защото е с Вероника и Гергана

в града.



- Мога да чакам.
- Хубаво, ще ти кажа. Сега отивам да се изкъпя, преоблека, ще се обадя

на Симеон и ще те намеря да се разберем да ходим на онова място.
- Дадено.

Неусетно бяха стигнали параклиса и двамата слязоха от джипа.

- Ще чакам – заключи Мусаил и тръгна към гората.
- Отивай да спиш, ние ще  те намерим – отвърна жената, докато се

отдалечаваше.

Дора се загледа в гърба му. „Не беше толкова зле“ – помисли си –
„Добре, че карах, може би щях да му скоча на бой“.  Сърцето ѝ щеше да
изскочи, не знаеше какво изпитваше. Завари баба Анка да се качва от
камината носейки няколко преписки за отвари.

- Къде ходиш, ма?! – попита сопнато.
- Бих вампири. Ти къде ходиш? – отвърна тя. – Мусаил е идвал до

къщата. Каза, че някакъв магьосник е сложил бариери при Дяволското
гърло.

- Трябваше да извадя две рецепти за талисмани – каза старицата. –
Дяволското гърло, а? Сигурно някой си изхвърля боклука.

- Сигурно, ще се обадя на Симеон и на Верка да им кажа – изрече
Доротея и се качи по стълбите.

Симеон служеше  за бодигард на група  туристи тръгнали в малко
известна пещера край връх Свобода,  които разследваха някаква легенда.
В последния момент ги хванало шубето и повикали бившият войник, пък
и го правеше за приятел. Дора го хвана точно на излизане, когато имаше
малко покритие. Звучеше по-заинтересован от това как двамата са
останали сами,  отколкото за магията.

- Няма да си дойда по-рано от три-четири – обясни ѝ по телефона. – Ако
искаш отивай сама, после ще  ми разкажеш.

- Не искам да оставам с него насаме! – сопна се Дора. – Не мога! А,
Вероника е с Боян и следобеда ще спи у тях.

- Няма да си сама, Бъки ще е с теб….
- Не се ебавай!
- Тогава ще чакаш.

Нямаше нищо против. Взе си един душ да отмие размазания вампир
от косата си и отпра кръвта от дрехите си. После легна на дивана на
долния етаж, пусна си някакво научно популярно филмче за горските
животни и заспа на рекламите.

Събуди я грубата мантия, която Симеон хвърли по нея.

- Дорке, ставай да намерим бившето ти гадже и да я видим тая магия.



- Ох…. Много смешно, Симеоне – каза с досада.

Лениво се надигна от дивана и разтърка очи. Партньорът й, й подаде
кафе, което изпи с една цигара, след което отиде да преоблече късите
баскетболни гащи и потник. Обу си обичайните леки дълги панталони с
много джобове и тениска с поредния надпис “Off the hook” . Симеон
извади рога, който Мусаил им беше дал да го призовават и го наду
колкото може. Чу се рязък глух стон. Двамата излязоха пред параклиса
заедно с Бъки, до чешмата, а след минута се появи и горския цар яхнал
Вихрен. Изметна глава в знак на поздрави.

- Дора ми каза за някаква магична бариера при Дяволското гърло –
започна Симеон.

- Карайте натам, но ще спрете преди пещерата – отвърна Мусаил. – Аз
ще ви чакам там.

Натовариха се на Самурайката и потеглиха през тесния път осеян със
завои. Отне им около час, а горският цар ги чакаше в една отбивка до
реката. Без да дава обяснения тръгна нагоре по скалите, след което се
озоваха в гъста иглолистна гора. Спря насред нищото и се обърна към
придружителите си:

- Аз мога да стигна само дотук – каза безизразно.
- Искаш да кажеш, че нататък сме ние – повдигна вежди Симеон и

наметна мантията. – Трябва да очертаем периметъра.
- Ако тръгнем да бележим, може да се усети – намеси се Доротея.
- Ще извикам лисиците и ще им кажа да се наредят по границата на

магията – каза Мусаил. – Така като видите лисица, ще знаете, че там е
края.

- Дадено,  шефе – подметна Симеон и излезе напред.

Бъки не беше поданик на гората, нито магично същество, затова
също премина от другата страна заедно със стопаните си. Доротея взе
пръчка и започна да рови в земята.

- Не виждам следи от копано, така, че не е с ясни граници. Талисмана е
някъде по средата – обясни тя.

- И е много яка магия щом и животните ти не могат да минат – допълни
Симеон и потупа Бъки. – Хайде сега да намерим пакостника.

Кучето заби нос в неравната земя и тръгна между дърветата.
Пазителите обърнаха гръб на горския цар и тръгнаха след него. Отведе ги
до гъста местност на километър между самата пещера и реката. Там,
едвам забележима върху скалите имаше дупка.

- Това трябва да е – прошепна Симеон потупвайки Бъки по главата.
- Няма да влизаме, нали? – попита Доротея.



- Не, засега само ще наблюдаваме.

Те притихнаха в храстите. Това беше най-досадната работа за екипа
на параклиса, клечането, както баба Анка го наричаше. Някои задачи
изискваха следене с дни, или със седмици,  докато се уверят, че е време да
действат. В тези случаи използваха новите технологии, а именно камери.
Намираха се прекалено далеч за жива връзка а мобилното покритие бе
оскъдно, но можеше някой да идва веднъж дневно да вади записите и да
сменя батериите. След като почакаха около час и нищо не се случи,
Доротея извади от раницата си две камери големи колкото ябълка. Едната
провисиха от високо дърво така, че да хваща входа, другата сложиха срещу
първата камера като Дора се покатери още по-нависоко да се вижда повече
пространство около дупката. Увериха се, че няма нищо, което да смущава
сигнала и после потеглиха наобратно.

- Искаш или не, ще се виждаме с Мусаил - говореше Симеон докато
сновяха през гората. – Някой ще трябва да язди Вихрен, не ми се кара
два часа и нещо по тия завои.

Бъки надуши една от лисиците и веднага тръгна да я гони. Заедно с
нея се разбягаха и останалите. Симеон пристъпи като се опита да овладее
кучето и се спря точно на ръба. Намираха се над пътя за пещерата.
Трябваше да походят няколко километра в обратна посока за да стигнат до
Самурайката. Мусаил ги посрещна малко преди отбивката, а Бъки го
подуши и се отърка в него като котка.

- Какво има там? – попита.
- Дупка – отвърна му троснато Доротея, а той само повдигна вежди. –

Сложихме камери, утре сутринта някой от нас ще дойде да вземе
записите.

- Обаче трябва да ти ползваме елена – каза сърдито Симеон. – На никой
не му се кара толкова време от параклиса.

- Вихрен може, само ако аз го яздя – отвърна Мусаил безчувствено.
- Аз няма да се возя при тоя! – викна Доротея. – Това, че се съгласих да

те запозная със сина ти, не означава, че ще сме си приятелчета!
- Нищо не съм казал – отвърна горският цар без да помръдне. – Нямате

ли вихрогон?
- Верка не е много добра в правенето на такива животни – отвърна

Симеон. – Последния ѝ опит свърши доста зле. Едвам го убихме онова
животно, което излезе.

- Утре ще ви докарам един самодивски кон – съобщи Мусаил.
- Ще ни свърши работа – съгласи се мъжът.

Горският цар изчезна в гората оставяйки ги двамата на път за джипа.
Прибраха се по тъмно, където ги чакаха останалите членове на параклиса
заедно с Боян. Разказаха им какво се е случило накратко, после всеки си



пое задълженията. Доротея изкъпа сина си и двамата легнаха да спят.
Симеон и Верка си тръгнаха към домовете, оставяйки баба Анка да гледа
поредния турски сериал, а Гергана послушно се качи в стаята си с книга
под ръка. Утре трябваше да се  върне в дома, а хич не ѝ се искаше.

На сутринта пред малкия параклис ги чакаше красив, висок черен
кон с черни очи като въглени и звезда на челото. Старицата го съзря първа
и веднага отиде при него да му занесе талисман, с който може да премине
бариерата на къщата.

- Хубав си, хубав – каза спокойно, галейки го по врата. – Мусаил ни е
дал най-хубавия кон.

Окичи го с торбичка от груба вълна и три възела червен конец,
древен талисман прилаган от магьосниците за пропускане на митични
създания в свещени земи. Приведе животното в къщата, а Бъки веднага
реагира и отиде да го подуши, като заклати въпросително глава. След
около час Гери се събуди и изпадна във възторг като видя от терасата
самодивският кон. Веднага слезе за да му се порадва, но той отстъпи
нарицателно, гледайки я лошо.

- Това да ти не е някое магаре?! – сопна се бабата.

Реакцията му беше коренно различна като усети присъствието на
Боян, който  тичайки слезе по стълбите и прескочи стъпалата за да види
какво има на двора.

- Ще се пребиеш, Бояне! – зад него се подаде Доротея с кафе и цигара в
ръка.

Синът ѝ не я слушаше, а изглеждаше хипнотизиран от животното,
което се приближи, подуши го и завърши с поклон.

- Усеща кръвта на господаря си - обади се Верка, придружавана от
Симеон.

- Това е много добро добиче! – възкликна бившият войник. – Трябва да
видя къде отиде седлото.

Боян плахо протегна ръка и коня покорно сложи глава под нея.

- Тоя дали не се мазни?! – изказа се сърдито Дора.
- Горският принц, а? – Вероника можеше да чуе какво мисли без да

издава звук. Обърна се към Боян. – Иска да го яхнеш.
- Не! – възкликна майка му. – Той не може да си стои на краката, ще

язди това, животно!
- Спокойно,  аз ще съм с него – намеси се Симеон, който излизаше със

кожено седло на рамо. – Знам, че тия коне не обичат да ги връзват,  ама
ние си нямаме змийски юзди.



Вероника се приближи и клекна до чифтокопитното като го потупа
по гърба.

- Как го признаваш при положение, че има човешка кръв?
- Принца си е принц и аз ще му служа вярно – отвърна ѝ глас.

Симеон го оседла и сложи юздите, а животното не помръдна,
чакаше малкото момче да го възседне. Мъжът направи знак да се
приближи и го настани отгоре, а коня се изправи. Боян се извиси над
всички и малките му ръце сграбчиха юздите.

- Мамо…. – каза леко смутено.
- Сваляй го оттам,  Симеоне! – кресна Доротея.
- Спокойно, нека да направим кеф на коня – отвърна той и се качи зад

момчето.

Подкара го и обиколи няколко пъти двора.

- Няма да излизате навън! – отново кресна майката.
- Няма спокойно – отвърна с лека досада мъжът.

Малкото момче изглеждаше развълнувано. Дора допи кафето си и се
приближи го Гергана и сложи ръка на рамото ѝ.

- Отивай да се оправяй, директора ни чака.

Момичето само въздъхна тежко, остана няколко секунди на място и
после отново влезе в къщата. Времето прекарано в параклиса беше най-
вълнуващото през целия ѝ живот, въпреки, че не ѝ даваха да прави нищо.
Факта, че живееше там, посрещаше ги и изпращаше я изпълваше с радост.
Нямаше много багаж за събиране, две тениски, едни къси гащи и малко
бельо във вехтата ученическа раница четвърта употреба. Дора също се
качи да се преоблече. След малко почука на вратата на стаята ѝ:

- Айде, Гери.

Тя въздъхна тежко взе си багажа и последва младата майка. Не каза
нито дума. На двора все още се любуваха на коня, като Верка му даваше
ябълки.

- Тръгвате ли? – попита другата жена. – Да не забравиш отварата. Трябва
да се поливаш с нея още трийсетина дни – Гергана повдигна една туба
с жълтеникава течност.

- Да, Велчев ни чака – Доротея побутна момичето. – Няма ли да си
вземеш довиждане?

- Чао – каза безгласно възпитаничката на дома и тръгна към гаража,
където се намираше самурайката.

- Скоро ще я удари пубертета – усмихна се Симеон.



Изкараха джипа и потеглиха през балкана, а момичето изглеждаше
все така унило.

- Слушай – започна Дора. – Не искам да се опитваш да бягаш и да идваш
при нас. Ако наистина си решила, че искаш да се занимаваш с такива
работи някой ден ще дойда да те взема за някоя задача.

- Сериозно?! - очите ѝ светнаха.
- Абсолютно, но не чакай утре или другиден, като имам нещо по-

простичко за вършене ще те взема – отвърна шофьорката. – Сега ти
давам това – бръкна в чантата и извади дебела папка с напечатани
листа. – Това е един от основните наръчници, които описват какво се
крие в гората. Минал е през доста пазители докато стане в този вид.
Снощи ти го разпечатих, така че искам да  го  прочетеш внимателно –
размаха пръст. – Когато нямаш уроци и други книги за четене.

- Добре! – изпадна във възторг.
- Прибери го в раницата, недей да се фукаш с него, защото не е любовен

роман.
- Да, да ще го пазя – подчини се Гери и го мушна между дрехите.
- За теб е, ние го имаме на компютъра, но просто недей да го показваш

на другите деца.
- Разбира се.

Стигнаха дома за деца в близкото село и двете момичета слязоха от
колата. Като  ги видяха останалите деца се наредиха около тях и започнаха
да разпитват, а Гери им отвръщаше с огорчение:

- Не ми дадоха нито да гледам, нито да пипам, ужасни са!
- Чух, че си била обладана от духове, как беше? – запита едно момиче.
- Не, просто трябваше да ми баят разни работи, сега ще трябва да се къпя

с тая гадост.
- Гергано, добре дошла – викна една от възпитателките. – Иди после до

директора.
- Е, аз ви оставям – помаха за довиждане Доротея и се качи обратно в

джипа.

В това време Симеон вече препускаше със самодивския кон през
гората. Движеше се толкова бързо, че не можеше да фокусира. Животното
летеше през шубраците без дори да ги докосва, без да оставя следи, като
светкавица. Стигнаха за няколко минути, там където с джиповете щеше да
им отнеме повече от час. Мъжът не успя да види нищо, защото през
повечето време се бе впил във врата на коня, заради силното
съпротивление, причинено от високата скорост. Спряха точно на ръба на
бариерата, като коня се закова на място. Симеон плахо повдигна глава за
да усети наличието на силната магия, която отблъскваше вихрогона.
Слезе, провери раницата си, наметна мантията изтъкана от необработена



вълна и сушени билки, и продължи пеша по-навътре. Извади компаса за да
се ориентира в гъстата девствена гора, в която нямаше и помен от
човешки крак. След двайсетина минути през храсталаците мерна
въпросните скали и дупката. Залегна долу, ослушвайки се, после
продължи бавно и безшумно. Извади новите батерии и памети, и ги
разпредели в двата си джоба. Покатери се на дървото при първата камера,
като светкавично смени частите и се свлече безшумно. После направи
същото с втората. С лек бяг,  снижен колкото храстите се отдалечи на
безопасно разстояние. Не се чуваха стъпки или приказки, затова продължи
спокойно с бърза крачка обратно към превоза си.

Като се прибра, останалите членове го чакаха. Веднага ги пуснаха на
компютъра, защото всички ги гризеше любопитство. За около 12 часа, в
които бяха включени се виждаха само малки ниски човечета високи
колкото дете, които обикаляха, ту влизаха, ту излизаха от дупката.

- Курдуши, а? Значи си имаме работа с магьосник - промълви Дора,
докато ги наблюдаваха.

- Това не е прост магьосник – намеси се баба Анка. – Да направи такава
магия с толкова голямо покритие и да поддържа толкова курдуши.

- И курдушите са от по-силните – каза Верка засичайки на едно място.

Качеството на нощното виждане на камерата не беше много хубаво,
но ясно се виждаха силуетите на четири човечета, едно от които обърнато
към камерата. Всичките носеха дълги мантии с качулки, а очите им
светеха червено като сигнални светлини на нощния фон.

- Дали са видели камерите? – зачуди се Дора.
- Ще видим утре, ако ги няма – отвърна Симеон втренчен в засечената

картинка. – Защо само влизат и излизат?
- Носят разни неща, затова я засякох, виж – обясни Вероника посочвайки

очертанията на малки торбички. На това обърнато към камерата се
виждаше най-ясно, че носи нещо като буркан.

- То влезе или излезе?
- Излезе.
- В дупката няма грам светлина – отбеляза Дора.
- На курдушите не им трябва светлина – отвърна баба Анка.
- Мусаил сигурно ще се появи да пита какво сме намерили – почеса се

Симеон.
- Офф… -възкликна Доротея.
- Ще трябва да ги запознаеш – потупа я сестрински Вероника.

Част 12 Ликантропия



С появяването на горският цар, повечето задачи свързани с горските
обитатели секнаха. За толкова малко време успя да вкара в релси по-
голямата част от царството си. За параклиса оставаха по-леките задачи
като духове, вампири, вещици и подобни. Работата ги зовеше и нямаше
как да седят и да чакат да се появи Мусаил. Имаха малко по-необичаен
сигнал за върколак, за който бяха нужни и двамата нападатели. По
принцип ги убиваха без да се замислят, но в този случаи играеше доста
голяма власт и решение, което можеше да вземе само жертвата. Първо
отиваха с разознавателна цел, без да се готвят с билки и оръжие, просто за
да видят какво ще им предложат.

Задачата им ги отведе в Пловдив, в офиса на  една от най-големите
банки на балканите. Намираше се в собствена огромна стъклена сграда в
периферията на центъра на града. Щом  пазача на бариерата видя
самурайката веднага изкочи от карулката и размаха ръце, като ги упъти
към подземния паркинг. Още от двора личеше  за колко влиятелна
институция щяха да работят. Отпред имаше малък парк за отдих на
служителите направен с райграс, пейки, беседки и шадраван с логото на
фирмата. Джипа влезе през широк портал към подземен паркинг.
Възрастният пазач им даде знак и вдигна сгъваема врата на ниво -1,  като
ги приведе в малък гараж  изпълнен с луксозни коли, коя от коя по-
бляскави. Показа им къде да спрат и им даде пропуски.

- Шефовете ви очакват.

Симеон кимна и тръгна към асансьорите в дъното на паркинга преди
да разбере, че Дора не е до него. Младата майка зяпаше един лъскав черен
пикап Форд раптор, като се въртеше като муха около него.

- Айде, ма Доро! – викна мъжът и гласа му отекна.
- Гледай го! – възкликна въодушевено. – Виж му гумите, бе човек!

Трябваше ѝ доста сериозно дърпане докато се отлепи от луксозния
пикап. Понеже не бяха много наясно къде трябва да отидат се качиха на
горния етаж, където имаше рецепция. Само като стъпиха на скъпия
мраморен под ги обзе онова чувство, което усещаш когато не си на
мястото си. Около тях кръжаха и се суетяха костюмирани хора с надменно
излъчване, всеки хванал папка, телефон, тефтер, бързаха за някъде. И на
този делови фон изпъкнаха двамата пазители от параклиса с късите си
гащи, кецове и тениските с провокативни надписи на Дора. По средата на
просторното светло фоайе имаше рецепция с четири млади момичета.
Симеон се приближи до една от тях, облечена в бяла риза и черен
панталон с ръб:

- Офиса на директора, май, трябва да намерим.



- Не знам за какво говорите, господине – девойката го погледна под
тънката рамка на очилата си.

- Пазача ни даде това – намеси се Доротея и показа пропуска. – За къде
е?

Очите на момичето се разшириха като видя пластмасата оцветена в
тъмно син цвят с код с еднакви цифри.

- Това е за последния етаж, имаше мейл, че ще дойдете – смекчи тона. –
Заповядайте в асансьора, аз ще ви преведа.

Тя стана и ги поведе отново към асансьорите. Натисна последния
етаж и ги накара да приближат пропуските. Изкачиха се нагоре до
петнадесетия етаж, където се намираха офисите на изпълнителния
директор и най-важните клечки. Обстановката беше още по делова с
коридорите облицовани с черен мрамор и масивни дървени врати
разположени на големи разстояния. Заведе ги в дъното, където се
намираше отворен двукрилен портал от масив. От другата страна на две
писалища едно срещу друго работеха две секретарки.

- Извинете за безпокойството – започна момичето със смирен тон. –
Хората дойдоха.

- Благодаря ти – изрече едната, поддържана жена на средна възраст, като
повдигна глава от лаптопа.

- Приятен ден – поздрави рецепционистката и напусна помещението.

Възрастната жена стана изчака девойката да се отдалечи и почука на
вратата зад нея с позлатена табелка CEO. Отвътре се чу положителен
отговор и жената отвори широко. Доротея и Симеон влязоха вътре.

- Хората от Родопския параклис – съобщи секретарката.
- Добре, благодаря ти – каза мъж в черен официален костюм и цветна

вратовръзка.

Озоваха се в офис колкото двустаен апартамент с мек килим, на
който човек можеше да заспи, направен в старинен стил с високи  мебели
украсени с уникални дърворезби. Осветен отвсякъде с прозорци. В другия
край се намираше масивно писалище по-голямо от кухненска маса, на
което седяха няколко костюмирани господа. Две жени и двама мъже,
всичките облечени в маркови костюми като бизнесмените от
телевизионните предавания.

- Заповядайте – подкани ги другият мъж, видимо по-млад, около
трийсетте. – Искате ли нещо за пиене? Има различни твърди напитки.

- Само вода – каза тихо Симеон.
- И за мен – пригласи Дора.



До писалището имаше ниска маса с диван и кресла, но мъжете ги
дръпнаха срещу директорското място, където стояха наредени двете жени.
Екипа от параклиса се чувстваше като на интервю за работа, с разликата,
че всички изглеждаха ужасно угрижени.

- Аз съм Радослав Пейчев – представи се по-старият мъж около
петдесетте с прошарена коса и отекли очи. - Заместник на Григор
Маринов. Предполагам сте чували за нашата институция?

- Имаме представа – отвърна Симеон, стискайки си ръцете.
- Имаме голям проблем, който само вие може да решите и  нестандартно

искане.
- Слушаме ви – каза сериозно бившият войник и се настани на креслото

следван от Доротея, която се чувстваше доста неловко. – Казахте, че
става въпрос за върколак?

- Аз съм съпругата му, Мария Маринова – започна една от жените,
висока на средна възраст с пепеливо руса коса направена на черта и
очила с остра рамка. – От години мъжа ми има тази… болест, каза  ми,
че я има от раждането си, нещо като проклятие….  Изменения, които го
превръщаха във вълк, когато имаше пълнолуние. Но от месец не
можеше да се контролира. Започна да му излиза пяна от устата, ноктите
му растяха за минути и губеше  контрол над действията си. Преди
седмица тотално го обзе, превърна се във вълк и избяга в гората.

- Разбирам – кимна Симеон. – Не мислите ли, че тук не е подходящо
място да обсъждаме такива въпроси? Влязохме през парадния вход и
ни качиха до директорския кабинет пред очите на всички.

- Няма никакво значение какво сте направили и къде се намираме –
намеси се младият мъж. – Трябваше да кажем на пазача да ви качи, но в
този момент това няма значение! Искам да намерите баща ми!

- Ще го намерим, в това не трябва да се съмнявате – отвърна пазителят. –
Върколаците са доста опасни, трябваше да се свържете с нас по-скоро.

- Просто….очаквах, че ще се върне – сведе глава съпругата.
- И да се върне, няма да се същия, загуби ли веднъж контрол, няма начин

да стане човек отново.
- Това е деликатният момент в нашата среща – изрече заместникът с ясен

и уверен тон. – Искаме да го намерите, но да не го убивате.
- А, какво да го правим? – обади се и Дора, без да осъзнава, че отговора е

ясен.
- Да се опитате да го изцерите – и последния събеседник се намеси, а

именно младата жена с черна коса сплетена отзад на плитка. – Чувала
съм, че сте правили невъзможни неща, компанията не може да загуби
този човек.

- Нямаме такава практика – отговори Симеон. – Няма как да върнеш
вампир или върколак. Те вече са се превърнали. Трябва да го убием.



- Моля ви поне да опитате – съпругата се наклони към тях и скъси
дистанцията. – Готови сме да дадем всичко, което поискате.

- А, ние може да ви дадем много – допълни синът.
- Джипът пикап от паркинга? – направи си устата Доротея.
- Ваш е, само намерете начин да оправите баща ми.
- Не изглупявай, Доротея, не можем да се продадем за един джип! –

сопна се Симеон. – Ние не работим безплатно, но не можете просто да
ни купите!

- Ние не ви купуваме, а правим сделка – Радослав започна да снове
покрай прозорците и се спря срещу тях. – Ако лицето Григор Маринов
бъде обявен за мъртъв, пропада един от най-големите инвестиционни
проекти плануван с години.

- Нали има наследници? Ти не можеш ли да го поемеш? – попита Дора.
- Не е толкова лесно, става въпрос за проучвания и планове, които ни

отнеха години, ако се смени титуляря, ще ни отнеме още толкова за
подготовка на административните формалности.

Симеон въздъхна и отпи голяма глътка от водата си:

- Не ви обещавам нищо! При най-малкото отклонение ще го убием!

На лицата на господата в офиса се изписа надежда. Мария се
приближи до бившия войник и му целуна ръката.

- Благодаря ти! – възкликна.
- Още нищо не сме направили – отвърна мъжът, слагайки другата си

ръка на нейните. – Както казах, не можем да обещаем нищо, но ще
опитаме.

Доротея не дочака да свърши интимния разговор и стана на крака.

- Добре хора, ще ни трябва негов личен предмет за да може да го
намерим, нататък, каквото сабя покаже.

Получиха личната му химикалка, която навярно беше по-скъпа от
самурайката, инкрустирана със злато и гравирано неговото име и подпис.
Напуснаха офиса без никой да ги изпраща и продължиха мълчаливо към
асансьорите. Щом слязоха на паркинга, Симеон ритна Доротея и я
препъна. Момичето залитна, но не можа да падне.

- К‘во искаш бе?! – изрече сопнато.
- Аз ще ти кажа, к‘во искам! – озъби се партньорът й и седна да кара. –

Качвай се!

Качиха се в джипа, излязоха от подземието без да си казват и дума.
Нахокването започна след като напуснаха пределите на институцията.

- Нали се сещаш, че ще го убием – изрече с лека досада Симеон.



- Може да се пробваме, трябва да има начин, сигурна съм – отвърна
Дора.

- Искаш да вземеш джипа, нали?! – измърмори бившият войник. –
Слушай, сега, не можем да рискуваме и да си правим експерименти
заради един кирлив джип!

- Ние няма да си правим експерименти, в мазето не може да няма нещо
за преобразуване на върколаци – заяви младата майка.

- Дори и да има, къде ще го денем?! Виждала си и преди какво
представляват! Доротея, не осъзнаваш ли защо ни викнаха тук?! Искаха
да видим всичкия този лукс! Те искат да ни купят!

- Има ли значение?! Не ни карат да убиваме човек или да вършим нещо
незаконно!

- Родопският параклис не е дом за услуги! – Симеон крещеше. – Не
работим безплатно за да може да се изхранваме! Всеки дава колкото
има! Не може да ни викнат някви милионери и да искат да им сваляме
звезди!

- Те не искат да им сваляме звезди, само да си свършим работата!

Симеон изпуфтя:

- Нашата работа е да го убием, преди да започне да прави мизерии! Да
защитим света на хората!

- Нашата работа е да поддържаме баланса!
- Което не включва лекуване на върколаци!
- Но трябва да опитаме!
- Интересно ми е, ако някой прост селянин, който няма джип колкото

един апартамент те помили за това нещо, ще му откликнеш ли?! –
Симеон я закова с поглед.

- Да! – викна Доротея. – Винаги ще помогна с каквото мога и това е
нещо ново, което не сме правили!

- Силно ме съмнява – отговори с ехидна усмивка. – Това е проклятие,
болест, която няма лечение! Все едно, че да превърнеш змей в човек.

- Всяко проклятие може да се развали. Ами ако не е вродено, ако някой
го е направил върколак след като се е родил?

- Няма как да знаем.
- Но сме длъжни да опитаме! – младата майка подскачаше на седалката.
- Ти опитвай каквото искаш! Ако го намеря аз, ще го убия на място!

Никой не може да ме купи!
- Не става въпрос за купуване, Симионе, а за развитие!

Симеон се изхили подигравателно:

- Какво?! – каза смеейки се. – Ти започна като онези мотиваторите по
клипчетата в  Ютуб, където хората им пълнят гушите да им слушат
глупостите.



- Ха-ха, много смешно – извърна поглед Доротея. – Няма да се откажа!

- Прави каквото искаш, но аз няма да ти съдействам. За останалите, не
знам, но мисля, че риска е прекалено голям и ако го опуснем това животно
ще направи яки мизерии, и после ние ще сърбаме последиците.

- Не ми трябваш – възкликна тя и се обърна на другата страна.

Като се върнаха в параклиса, Дора ги почна от вратата. Започна да
вика още на двора, а Симеон зад нея въртеше очи.

- Имаме нова задача, ще изцерим върколак! – викна толкова силно, че
Боян подскочи и привлече вниманието на баба Анка, която беше
надула телевизора на поредния турски сериал. Вероника подаде глава
прилично вързала на кок буйната си коса на масури и изрече едно
лениво „Ъ“.

Боян изтича навън и скочи в ръцете на майка си, а след него с
подозрителен поглед се зададе баба ти Анка.

- К‘во викаш, ма?! – каза троснато.
- Ще хванем един върколак! – отговори ѝ ентусиазирано.
- Мамо, ама тези са много с‘ташни – добави Боян, който висеше на врата

на майка си.
- Не я слушай, иска да вземе джипа – намеси  се Симеон.
- Джип? – почеса се Верка.
- Не е заради джипа, бе! – викна Дора. – Бабо, знаеш ли как може да

изцерим върколак?
- Да, под ножа – отвърна сърдито старицата.
- Не може да не може да стане човек!? – заяви Доротея.
- Няма  върколак, който да е станал човек, никога не съм чувала такова

нещо – баба Анка изглеждаше все така непоклатима.
- Може да се разровим и да опитаме – Вероника имаше желание.
- Не! – каза Симеон сърдито. – Нямаме време за експерименти! Дора е

толкова надъхана, защото са милионери!
- Не е  вярно, тъпанар! – Дора се завъртя, държейки Боян, който едва не

падна и си запуши ушите. – Искам да направим нещо ново! Не може ли
и ние да оставим история?!

- Не изкривявай нещата в твоя полза! Това е много опасно! – Симеон не
ѝ остана длъжен.

- Нали се сещаш, че няма да го държим като домашен любимец?!
- Замълчете! – прекъсна ги бабата, а двамата се обърнаха чакайки

нейното решение. – Аз съм стопанката на тази къща и няма да дам тук
да влезе върколак!

Доротея махна с ръка пренебрежително, а Симеон изглеждаше горд.
Верка се почеса по главата и каза:



- Аз съм, за, да опитаме.
- Тук е най-сигурното място, ако нещо се обърка – заяви Доротея.
- За да не се обърква, ще го убиете – беше категорична Анелия.
- Няма! – Боян се пусна от майка си и се дръпна на няколко метра

разстояние. – Дайте ми само малко време, преди да отидем да го убием!
- Колко време?! Да вземе да ‘почне да убива хора! – захапа я Симеон.
- Няма да убие и врабче, обещавам ви! – тя нервно размахваше пръст. –

Верка, моля те, искам да ми кажеш къде се намира, останалото поемам
аз – подаде на партньорката си луксозната химикалка, като се завъртя и
излезе от портата. – Обичам те  Бояне, но трябва да свърша една
работа.

- Чао, мамо – помаха Боян.
- Не прави глупости! – викна Симеон и разтърка слепоочия.
- Като ти кажа къде е, няма да отидеш и да го убиеш, нали? – Вероника

го гледаше под вежди.
- Искам първо да видя какво е намислила Доротея.

Тя знаеше точно на кого да се обади. В Родопите се криеха още доста
тайни, различни от горското царство на Мусаил и мистиката на Родопския
параклис. Там живееха много магьосници и чародеи, но едно място
стоеше като черна точка. Говореше се, че дори Ватикана ги финансира, но
колко беше вярно никой не знаеше. Дарян Веленов, изучен доктор, който
не се занимаваше с обикновени пациенти. Всички страняха от него,
защото се носеха много смущаващи слухове, че работеше между
съвременната наука и митологията, използвайки всевъзможни садистични
методи. Той смяташе, че пише история, разкриваше нови похвати с
помощта на зверски експерименти. Ако не той, друг нямаше да свърши
работа на Дора. Опита да го намери по телефона, но не вдигаше, затова
запали джипа и тръгна направо към лабораторията му, която не бе много
далеч. Намираше се в Смолянското село Попрелка, обезлюдяло и напълно
пусто. По държавни данни имаше население от четири човека, но по
принцип нямаше никой. Само шепа пустеещи къщи пръснати по склона на
планината, обрасли в бурени и трева. Напуканите асфалтови остатъци
между калните коловози трудно можеха да се нарекат път. На Дарян му
трябваше точно такова място, снабдено с ток и вода, но на достатъчно
пусто място, че никой да не го безпокои. Работното му хале се намираше
накрая на  малка поляна сгушена между дърветата. На пръв поглед
приличаше на обор или селскостопанска барака с висок покрив, но
силната светлина и прозорците с PVC дограма донякъде издаваха
истинското му предназначение. Встрани на лабораторията имаше спрял
малък джип, няколко години по-нов от самурайката. Доротея повдигна
вежди, защото доколкото си спомняше лудият учен обичаше да се фука и
караше доста лъскави коли. Като се приближи до сградата видя, че двете



метални врати отпред са широко отворени, а вътре цари безпорядък. По
всичко приличаше на влизане с взлом. Като пристъпи вътре под обувката
ѝ изхрупа нещо стъклено. Навсякъде имаше пръснати потрошени
лабораторни стъкларии. Намираше се в коридор, който явно служеше за
съблекалня и санитарни цели, защото отстрани имаше обърнат гардероб с
чехли и престилки, а в дъното се мяркаше баня и тоалетна. От двете ѝ
страни хаотично се люлееха две врати отварящи зловещи гледки. Тя
надникна през първата отляво и видя помещение със затъмнени стъкла и
множество клетки, килии и метални приспособления. Там седяха жертвите
на експериментите на Дарян. Сега нямаше никой освен следи от кръв и
скъсани вериги. Знаеше, че е изрод,  но не си го представяше по този
начин,  още щом прекрачи пода я избиха ледени тъпки. Не беше сигурна,
че иска да знае  какво има зад другата врата. Въпреки това влезе и там,
като се  намери в дълъг тесен коридор облицован с бели плочки. От двете
страни се редяха още няколко врати. Тя с бавна крачка надникна през
първата и видя операционна маса, а до нея русо момиче в бяла престилка.

- Извинете! – каза с  дрезгав глас, а девойката подскочи и рязко се
обърна.

- Коя сте вие?! – изстреля, гледайки я треснато през квадратните очила.
- Аз съм Доротея от  Родопския параклис и силно ме съмнява, че ще

намеря Дарко – обясни спокойно младата майка.
- Както виждате…
- Какво се е случило?
- Не знам, бях командировка в София, днес се върнах и заварих това –

обясни младата жена. – От два дни не си вдигаше телефона.
- Инквизицията? – запита се Доротея.
- Не мисля, те не ни закачаха.
- Липсва ли нещо?
- Освен пациентите в другата стая, нищо, но всичко е унищожено –

отвърна с огорчение. – Цялата информация, която бяхме събрали…
- Нали може да разгледам – попита Дора като надзърна в коридора.
- Какво пък, гледай, по-лошо не може да стане – изсумтя асистентката.

Младата майка се разходи по останалите стаи, всичко бе потрошено
на парчета. Хладилници, стерилизатори и други по-тежки техники лежаха
на земята с изтръгнати кабели и силно деформирани. Цялата лабораторна
стъклария, беше на парчета, заедно с реактивите и химическите
субстанции вътре. В една от лабораториите по пода имаше тъмно зелена
лепкава слуз, произведение от няколко разлети варела. Под твърдите й
подметки се чуваше хрупане от милионите стъкла пръснати по пода,
някои от епруветки и колби, други от прозорците. Потрошените и разлети
експерименти не я вълнуваха особено, целта ѝ бе да намери някаква следа
за извършителя. Стъпки, парче от дреха, кал, каквото и да е, но нямаше



нищо. Все едно, че духове са го направили. Русата девойка я завари да
оглежда лепкава субстанция на един от работните плотове с надеждата, че
може да намери отпечатъци.

- Недей да се мъчиш, който и да е било, не е оставил никаква следа –
каза все още разстроена. – Дори камерите са счупени.

- Да, затова щях да те питам още – Дора насочи вниманието си към
другото момиче.

- Счупени, заедно с компютъра и сървъра, които ги съхранява. Не може
да се възстанови.

- Кой би направил такова нещо?
- Доста хора ни имат зъб – тя намести очилата си. – Една журналистка

беше писала, че доктора е съвременния Хитлер и неговите
експерименти са нечовешки.

- Нима знаят с какво се занимавате?
- Не точно,  според тях отвличаме просяци и правим  експерименти с

тях, много малко хора . Знаят какво точно правим.
- Лошо, надявах се, че може да ми даде насоки как се лекува

ликантропия.
- Ликантропия? Искаш да излекуваш върколак?
- Знаеш ли нещо по въпроса?
- Чела съм, но не мисля, че ще е достатъчно.

Излязоха навън и асистентката се обърна към металната врата като
зацъка с уста.

- Толкова много труд…. По-добре да поизчакаме преди да отидем до
дома му.

- Най-вероятно е съхранил нещата на някой личен компютър.
- Така е, но се опасявам, че могат да ги търсят и да ни следят.

Доротея погледна разочарованата жена, на вид беше по-висока от
нея с една педя и стройна като манекенка. Имаше луд поглед като на
повечето учени хора и издължен нос. Тъмно русата й коса бе прилежно
вързана на кок. Години, не би ѝ дала повече от тридесет.

- Има ли къде да останеш? – попита Дора.
- Имам си къща в района – отвърна тя.
- Може да дойдеш в параклиса.
- Не, благодаря – отказа категорично.
- Ако има нещо – другата жена ѝ подаде листче с номер. – Обади се по

всяко време.
- Хубаво – отвърна безизразно без да я поглежда и го прибра в джоба на

престилката си.



Завъртя се бавно и тръгна към малкия джип паркиран отстрани.
Отвори вратата и запали без да казва довиждане.

- Колежке! – викна Доротея като я настигна, а лаборантката повдигна
вежди. – Може ли да взема една клетка?

- Мястото е толкова разбито, че ако го надушат циганите, ще ги вземат
всичките – положителен отговор.

- Благодаря – усмихна се и потупа капака на колата като потегли назад.

Мислеше да ѝ предложи услугите на параклиса, да го намерят, но
прецени, че тези ритуали можеше да си ги направи сама и ако имаше
нужда от помощ щеше да се обади. Пък от нейното присъствие я побиваха
тръпки, усещаше се като строга начална учителка. Отърси се от
излишните мисли и подпали със самурайката обратно към параклиса. Там
Верка бе готова с ритуала. Имаше силно изразено черно петно върху
картата. За нейно щастие върколака се бе подслонил в  Родопите, явно
привлечен от силната енергия, между две пловдивски села на границата
със Смолянска област. Докато двете жени разглеждаха картата и
обсъждаха близките села, Симеон погледна през рамо.

- Не се излагайте! – каза сърдито. – Ще отида да го убия.
- Симеоне, остави ме само няколко дни! Ако го опусна, ще го убием,

обещавам ти! – скочи Доротея и заговори сопнато.
- Оф! Доротейо! – размаха ръка Симеон. – Искам да ми казваш всичко,

което правиш!
- Дадено! – отвърна като войник. – След като го намерих, че пренесем

клетка в някоя овчарска колиба в едно от селата, където ще  го държим.
- Дотук добре, как  мислиш да  го оправиш?
- Ходих до Дарян, но го нямаше, затова ще поразпитам асистентката му.
- Имаш два дни! – викна баба Анка отзад. – Ако не намериш начин, ще

го убием.
- Дообре – отвърна Дора с досада и грабна телефона.

Излезе отвън и набра номера на г-н Пейчев като започна директно:

- Искам да видим как вози тоя джип. Имам нужда от него и двама
хамали….

Заместникът ѝ потвърди без да се замисля. Следващият човек, който
потърси беше млад предприемач, животновъд, в село край леговището на
върколака. Младият мъж дължеше голяма услуга на параклиса и Дора се
възползва. Веднага ѝ се предостави овчарска колиба навътре в гората,
която щеше да използва за звяра. След час бригадата с мечтания джип
спря пред хижата. Доротея ги поведе със самурайката към разбитата
лаборатория. С общи усилия успяха да качат животинската клетка висока
малко повече от метър и половина в каросерията на луксозния пикап и я



хванаха с ремъци. Потеглиха към село Ситово, а слънцето започна да се
крие зад хоризонта. Кривите горски пътища осеяни със завои ги забавиха
и не след дълго вече караха на фарове. Когато стигнаха малкото китно
селце деня беше изминал и се виждаха само малко светещи прозорчета от
селото. Животновъдът ги чакаше накрая на селото да ги упъти към
въпросната колиба и да им даде ключ. Точно заради дългите преходи през
гората самурайката имаше дълги и ясни ксенонови фарове, които светеха
доста добре в горската шир. Продължиха по черен път с дълбоки
коловози, по които минаваха тежките камиони, товарещи дървесина.
Нормална кола не можеше да мине, но за двете машини терена не
представляваше проблем. На няколко километра от селото се намираше
въпросната колиба, направена изцяло от дървени трупи, изглеждаше
изискана, имаше си прозорци, ключалка, дори камина. Бригадата стовари
металното съоръжение и го постави вътре в едното отделение, където
нямаше нищо. Доротея благодари на помощниците и ги отпрати. Остана
сама с едно фенерче в тишината на гъстата гора. Чуваше се само песента
на горските птици, тази вечер нямаше самодивски седенки. Нямаше
пълнолуние, но по приказките на приближените, на жертвата не ѝ
трябваше помощ за да се превърне във върколак. Трябваше да го издебне,
когато е в човешка форма или си почива, защото си имаше работа с
жесток и силен звяр. Мусаил отново го нямаше никакъв, нито в параклиса,
нито край колибата. Дали знаеше какво става? Явно си имаше други
приоритети. Доротея поседя малко на дървения праг край вратата,
дишайки дълбоко влажния родопски въздух в тъмната нощ. Главата й
беше чиста, празна, в пълна хармония. След минута се изправи, готова да
се прибере вкъщи при Боян и останалата част от екипа.

Част 14 Дарян

На другия ден Симеон и Доротея станаха рано и потеглиха в
различни посоки всеки по задачите си, без да си кажат нито една дума.
Верка, баба Анка и Боян ги гледаха въпросително докато се разминаваха
като пътни знаци с чашите с кафе. Без никакви обяснения младата майка
зареди самурайката с материали против върколаци и подпали. Бившият
войник яхна вихрогона и отиде да вземе записите от камерите. Дора се
надяваше, че човека-вълк все още е на локацията от вчера, защото
трябваше да го залови и заключи за да не направи някоя беля. Най-
доброто време за лов на нощни създания беше късната сутрин, когато
изморени лягаха да спят и почиват. Имаше сребърна мрежа, няколко
талисмана и пистолет в случай, че окаже съпротива. Не ѝ се искаше да
ходи сама, затова реши да си вземе компания от дома за изоставени деца.



Очите на Гергана се разшириха и изциклиха, когато по време на закуска
младата майка влезе в столовата.

- Идваш ли да свършим една работа? – попита Дора.
- Да! – извика момичето с пълна уста.

Тя бе говорила предварително с директора, че ще я вземе. Въпреки
недоволството на Симеон, Доротея с радост щеше да я обучи. Имаха
отчаяна нужда от нови хора. Потеглиха отново по криволичещите и слабо
поддържани междуселски пътища. Щеше да им отнеме поне час докато
стигнат.

- Слушай сега – започна младата майка докато пътуваха. – Ще ловим
върколак – Гери леко подскочи от мястото си. – Няма да се плашиш,
най-вероятно е в човешка форма и е изморен от нощта, така, че няма да
е много трудно. Аз ще го хвана и ще го вържа със сребърна верига,
искам ти да ми помогнеш да го прекараме до  клетката.

- Такъв върколак, като по филмите? – отвърна момичето с развълнуван и
уплашен глас.

- Нещо подобно.

По принцип върколаците и вампирите представляваха духове на
умрели хора, починали или погребани в различни обстоятелства. Спадаха
към неживите, които според древните закони трябваше да се убиват на
място. Но имаше случаи с така наречените прокълнати души или
генетично предадени сили. След известно време хората-вълци можеха да
овладеят уменията си и да живеят нормален живот, дори да имат
семейство. Тогава се раждаше живо дете със същите способности. Другия
вариант, на който Доротея се надяваше, да е прокълнат от магьосник.
Тогава шансовете им за изцерение щяха да са най-големи. Все още
нямаше понятие какво да прави, но трябваше  да импровизира. Стигна
овчарската колиба край село Ситово и паркира самурайката. Отвори
багажника и започна да вади разни материали.

- Взимай – подаде на Гергана водна помпа. – Това е светена вода, ако
стане по-агресивен, пръскаш.

- Ъ… - щеше да се разплаче.
- Спокойно – потупа я по рамото. – На моята първа мисия се напиках в

гащите. Трябваше да гоним един дух и се яви точно пред мен –
говореше с усмивка. – Бях на осем години.

Доротея чуваше в главата си мрънкането на партньора си „Луда ли
си!? Как ще рискуваш живота на Гергана!?“. Надяваше се, че всичко ще
мине както трябва и върколака няма да е агресивен. Взе вериги за ръцете и
краката,  метален наморник, два талисмана, силен фенер, провери меча си
дали е на място. Сложи всичко в раницата и подкани събеседничката си.



Имаха около половин час път нагоре към предполагаемата локация на
съществото. Гората беше гъста и двете си проправяха път през трънаците,
следвайки картата и компаса. Стигнаха скалиста местност, трудна за
катерене.

- Не мисля, че с тези патъци ще мога… - промърмори Гери.
- Няма да го качваме – отвърна Дора и тръгна странично.

Малко по-нататък скалите ставаха по-равни и на няколко крачки
нагоре се очертаваше пещера. Младото момиче сама се сети, че точно това
търсеше пазителката от параклиса. Доротея включи фенера и с няколко
крачки се изкачи до дупката. Направи ѝ знак за готовност. Извърна се
рязко и насочи светлината в тъмнината. Там нямаше нищо. Огледа
внимателно и забеляза по-малък вертикален процеп, приближи се без да
свети и дочу тежко дишане. Насочи светлината вътре и чу глухо стенание.

- Жив ли си?! – попита без да сваля фенера.
- Да – чу се измъчен глас от другата страна.
- Можеш ли да ходиш?
- Май че мога….
- Излез от дупката, бавно – нареди тя, включвайки на по-слаба светлина.

Отдалечи се на няколко крачки и застана до изхода така, че да е на
светло. От процепа се подаде мъжко голо рамо, последвано от тежки
стенания. Успя да промуши тялото си и залитайки излезе в по-просторната
част на пещерата. Мъж на средна възраст с израснала прошарена брада и
разрошена коса стоеше на четири крака по средата и пъшкаше. Ноктите
му, набрали кал и боклуци изглеждаха като на животно, а под очите
имаше дълбоки сини торбички. Миришеше на мърша, а по чисто голото
му тяло ясно личеше засъхнала кръв. Доротея го обиколи като хищник и
попита строго:

- Ти Григор Маринов ли си?!
- Да…. – отвърна и обилна слюнка излезе от устата му.
- Върколак ли си?!
- Да…
- Откога?!
- Откогато  се помня….
- А, преди да помниш? Родителите ти, нещо казвали ли са ти?
- Нищо….
- Хубаво… - почеса се и се приближи, осветявайки го. – Можеш ли да се

движиш? Трябва да те преведем до колибата.

Отговор не последва, мъжът се подпря на стената и се изправи,
залитайки слабо. Направи няколко крачки към изхода, естествената



светлина го дразнеше, затова покри очи. Като го видя да излиза от дупката
Гергана насочи водната помпа право към него.

- Гери, не стреляй, в момента е човек – викна Дора, която излезе след
него. – Помогни ми да го свалим.

Григор имаше вид на пребит, недоспал и измършавял.
Превъплъщенията му изискваха страшно много енергия.

-Тук ли ти беше леговището? – продължи с въпросите докато го сваляше.

- Да….

- Хора, нападал ли си?

- Поне не помня….

За всеки случай му сложиха вериги на ръцете, които му се сториха
тежки и ръцете му увиснаха безпомощно. Движеше се бавно дори по
нанадолното и Дора трябваше да го придържа за да не падне. Нямаше
никакви дрехи под ръка, затова крачеше  през тръните и корените бос,
което правеше прекарването още по-сложно. С огромни усилия, на
моменти с влачене, двете момичета успяха да прекарат бизнесмена до
овчарската колиба. Доротея го подкани в клетката с думите:

- Съжалявам, но трябва да съм убедена, че няма да нараниш никой и
нищо.

- Съгласен съм – подчини се и послушно влезе вътре.
- Нося ти матрак, а  за тоалетна, тук има една кофа….

Тя свали малък матрак от джипа заедно с няколко кутии домашна
храна и питейна вода. Григор ядеше като не виждал и изпи водата на
няколко глътки. След като се подкрепи стана по-контактен и вече можеше
да се говори с него с повече от едно изречение.

- Кажи какво става сега? – Дора седна на земята точно срещу клетката. –
Какво се случва?

- Преди можех да го контролирам, никога не съм имал проблеми –
отвърна Григор с дрезгав глас. – От няколко седмици се преобразявам
без никакъв контрол. Накрая се уплаших и дойдох тук, в планината.

- Има огромна разлика ако така си се родил или някой те е проклел –
обясни Дора. – Имаш ли живи роднини, майка, баща, леля, някой,
който може да знае или да има подобни способности.

- Имам сестра, която е по-голяма от мен, имам и братовчеди, но не знам
някой да има такъв проблем.

- Аха… - замисли се Дора. – Засега ще останеш в клетката и ще те следя
дистанционно. Трябва да намеря някой да седи тук, защото пътя от
параклиса си е дълъг.



- Аз мога да седя – възкликна Гергана.
- Не. Няма какво да обяснявам на директора – категорично отрече. – Пък

и като го видиш преобразен, ще се напикаеш – наблегна на последните
думи. – Гарантирам ти го!

Имаха късмет, че селото се намираше до Пловдив и имаше сигнал, с
който Доротея да поддържа жива връзка. Батерията, макар и мощна
нямаше да издържи повече от 12 часа, затова трябваше да намери някаква
алтернатива. В главата ѝ изникна Мусаил, който не искаше да моли за
услуги, после се сети за Верка и горските обитатели. Не можеше да сложи
случаен, защото непосветените хора изпадаха в паника и предприемаха
неадекватни действия. В колата имаше няколко книги, предимно научна
фантастика и старо войнишко яке на Симеон, щяха да свършат работа
поне на този етап, бизнесмена да има с какво да се загърне. Тя ги донесе и
подаде през решетката:

- В най-близко време ще  ти донесем по-прилични дрехи и нещо друго за
четене.

- И това става, от доста време съм гол и самотен – отвърна измъчено. –
Ако медиите ме хванат, ще ме разкъсат.

- Затова никой не трябва да научава. Макар, че твойте хора доста
показно ни викнаха.

- Това няма значение, малко хора знаят кои сте – довърши Григор,
когато спешния телефон на Дора иззвъня.

Обаждаше се Симеон и звучеше напрегнат:

- Хвана ли върколака?!
- Да.
- Идвай веднага! Прегледахме камерите, в дупката има човек! Ще се

свържем с Мусаил и ще действаме!
- Какво?!
- Не се обяснявай, тръгвай!
- Включи само живата връзка към другия телефон за да следим

Григор….

Затвори, а Дора не бе сигурна, че е чул последните ѝ думи. Въпреки
това подпря смартфона свързан с допълнителна батерия до стената, така
че да се вижда клетката, но да е достатъчно далеч за да не може да го
стигне. Включи го на живо предаване с думите:

- Излезе нещо спешно и трябва  да тръгваме, ще  гледам да те навестя
отново!

- Добре - потвърди бизнесменът и отвори една от книгите.

Доротея хвана Гергана над лакътя и я подкани навън. Хвърли се на
джипа и отпраши с пилежи надолу към по-лекия  път. Самурайката се



тресеше от високата скорост по неравния терен, а двигателя ръмжеше по-
зловещо от върколак. Гери седеше безмълвна, впита в страничната
дръжка. Взе разстоянието за по-малко от 40 минути, а Гергана трябваше
да слиза в движение. Като стигна там я чакаха Мусаил, Симеон и Верка
готови за действие.

- Тръгваме! – викна Симеон и потупа вихрогона. – Качвай се!
- Какво става? – Дора още не беше излязла от джипа.
- На  записите се вижда как човек се опитва да избяга, но курдушите го

повличат пак долу – обясни Верка. – Трябва да нападате бързо, може да
го спасим.

Горският цар не каза нищо. Младата майка се прехвърли от
самурайката на коня и заедно потеглиха към бариерата. Като стигнаха
получи мантия и челник с изкуствена светлина, която дразнеше изчадията.
Двамата тръгнаха след магичната бариера с умерен бяг през гората. Като
стигнаха до дупката извадиха мечовете си, включиха светлините и без
капка колебание скочиха един след друг. Дупката беше тясна и корените
на дърветата служеха за стъпала, които не използваха, а се плъзгаха по
рехавата стена. Пръв Симеон се приземи и изтърколи, секунда след което
и Дора падна на твърда скалиста земя. Вътре имаше лабораторна
установка, дървена маса свързана със системи и човек овесен надолу с
главата. Не можаха да огледат, защото веднага ги нападнаха. Две малки
човечета с пищящи звуци се нахвърлиха върху Дора. Тя ги освети и
отстрани светкавично. От тъмните ъгли се появиха мори, по всичко
личеше, че битката нямаше да свърши веднага. Симеон мяташе изчадие
след изчадие, но тясното пространство го ограничаваше и трябваше да
бъде предпазлив с размаха на меча. Събеседничката му нямаше този
проблем, защото късото оръжие минаваше навсякъде. В тъмното мерна
огнището на магията и веднага се завтече да я развали. Разливайки
някаква субстанция върху огъня, който я поддържаше бариерата падна и
Мусаил хукна към дупката. След минута и той се включи в боя с морите и
курдушите. Никой не можеше да каже колко точно са и откъде идват,
защото двата челника не бяха достатъчни.

- Доро, виж го тоя дали е жив! – викна Симеон.

Тя отиде до силуета и видя именно Дарян блед като платно в окаяно
състояние. В ръцете му имаше забити игли, точеха кръвта му. Висеше за
да стимулират притока, искаха да го изцедят до последната капка. Не
изглеждаше контактен, но се долавяше слаб пулс. Доротея се качи на
масата до него и сряза въжетата впити в глезените му. Жертвата падна
безжизнена на пода.

- Жив е, но са му източили кръвчицата! – съобщи.



Наобиколиха я създания, но Мусаил ги отстрани с няколко замаха.

- Качвайте го нагоре! – заяви безизразно.

Двамата от параклиса го награбиха и тръгнаха към изхода. Симеон го
теглеше по корените, а Доротея подпираше отдолу. Тялото беше студено и
безжизнено, надяваха се да не го изпуснат. Издърпаха го на повърхността
и последва нова проверка на пулса, който все още го имаше. Започнаха да
обикалят без да знаят какво да правят. След секунда Симеон извади
телефона и набра доктора Филип.

- Карайте го веднага в болницата – каза им с равен тон. – Трябва му
кръвопрелитие.

- Съжалявам Дорке, ама ще трябва да се прибираш с Мусаил –
подсмихна се Симеон.

Магията беше развалена, затова митичните създания можеха да
обикалят свободно. Вихрогонът ги чакаше в приклекнала поза да качат
безжизнения Дарян за да може да го откара където трябва. Натовариха го
като чувал с картофи и бившият войник яхна коня. Препусна през гората и
за секунди изчезна между дърветата, оставяйки младата майка. От дупката
вече не се чуваха бойни звуци, а само едно глухо  мълчание.

- Жив ли си?! – попита троснато Доротея.
- Чисто е – отвърна й строг глас.

Слезе надолу по корените с челник на главата. Жълтите очи на
Мусаил се открояваха в тъмното като звезди. Той сновеше в пещерата
като трупаше телата на повалените кудуши на купове. Дора първо огледа
тях, като дръпна едно по малко  човече и свали мантията му.  Изглеждаше
перфектно, дебела, права кафява вълна, без никакви шевове, здрав като
камък. Замръкналите му очи бяха от бисери. Параклиса си имаше  работа с
изключително силен магьосник.

- Трябва да взема един за Верка – заяви тя и се разходи в останалата
част.

Покрай установката имаше  много кръв, по масата, по земята, цели
локви засъхнала и вече почерняла. В дъното се  намираше висока
етажерка с празни и пълни колби. Взе една пълна и съзря дръжки от
някаква билка.

- Тук ще се озорим – измрънка под нос. – Това е сериозна черна магия,
кръв от магьосник….

Съзря малка пролука покрита с черга зад стелажа, откъдето се
чуваше шумолене на вода. Като я премести  и надникна се озова на ръба, а
срещу нея бурната река, която  течеше по камъните. Директна връзка със



сифона на пещерата, откъдето никой не се е върнал. Започна да ѝ се
повдига при мисълта. Мусаил приключи с трупането и застана до дупката,
така че да го осветява малкото светлина, която влизаше. Дора все още
обикаляше из пещерата с челник на главата, стараейки се да улови всеки
детайл. Разглеждаше веригите, дървените стойки и кушетка, на които най-
вероятно полагаха жертвите.

- Приключи ли? – попита строго горският цар.
- Аз нямам жълти очи и не виждам в тъмното - отвърна с досада.

Не последва ново изречение, той пристъпи напред и обърна
дървената маса, като установката на нея падна на земята с трясък и се
разби на парчета. Прясната кръв на Дарян се разсипа по пода. Нахвърля
веригите и стойката, след което се засили към етажерката.

- Чакай, бе! Луд ли си ?!– сопна се Доротея.
- Трябва да запаля мястото – отвърна Мусаил посягайки към колбите.
- Чакай! Трябва ми една такава! – дръпна една и я прегърна като дете. –

Нали се сещаш, че трябва да разберем с какво си имаме работа.
- Това не ме засяга – събори и колбите.
- Искаш да кажеш, че не те интересува?!
- Не.
- Как така?! Този човек  ти беше направил такава магия,  че и ти не

можеше да минеш! Ще оставиш работата недовършена?!
- Щом не е в моята гора, значи не ме засяга – заключи Мусаил и

продължи да бута.
- Дърво, скапано дърво! Ще се обадя на Симеон да ме прибере! – озъби

се тя, но не получи отговор, а само видя пламък.

В бързината успя да грабне един курдуш и се изкачи нагоре
последвана от горския цар. Вихрен го чакаше и предано се поклони.
Стопанинът му го яхна, а Дора извърна глава настрани.

- Може да задържите вихрогона, това е дар, задето ми помогнахте – каза
спокойно.

- Не ти искам нищо! – викна младата жена и извади телефона.

За нейно нещастие нямаше покритие, Симеон бе използвал
сателитния телефон. Намираха се навътре в гората, където нямаше
никакъв сигнал.

- Майната ти, Мусаиле! – викна отново, без никаква реакция на ездача. –
Ще се прибера пеша!

Вихрен внимателно я подпря с рогата си и я качи отгоре, така, че да
няма никакъв допир с Мусаил. Тя въздъхна тежко, защото знаеше, че няма
друг избор. Потегли като стрела през дърветата и след няколко минути



стигна параклиса. „Сега ще трябва да го запознавам и с Боян“ – помисли
си, но не се случи нищо подобно. Еленът я свали от рогата си и обърна
гръб.

- Задачата е приключена – заяви Мусаил и препусна в друга посока.

Доротея понечи да каже нещо, но той изчезна сред дърветата. Кой
човек не би я накарал да  види сина си?! Правилно, той не беше човек.
Дали се съобразяваше с желанието ѝ или просто не го интересуваше? Тя
бе по-склонна да вярва във второто. Замина си, ей така, без да каже нищо.
В момента не биваше да мисли за отношенията си с него, а да докладва на
баба Анка и Верка. Стисна здраво колбата и вълненото човече, като се
завтече към къщата. Завари двете жени заедно с Боян и с ентусиазъм им
разказа всичко.

- Кръв от магьосник – заключи Вероника. – Ето ти ритуала.
- Не само Чернобог се вика с кръв от магьосник, има един милион черни

магии  и заклинания – контрира я бабата. – Трябва да я разгадаем тая
чернилка в шишето.

Старицата грабна двете находки и ги повлече към мазето, където
трябваше да установят какво има в тях. Другата жена остана при младата
майка изваждайки папка с ръчно написани листа.

- Докато ви нямаше, успях да се разровя за изцерението на върколаците
– каза Верка подавайки й ги. – Това е, което намерих. Не е много, но
звучи логично и може да стане.

- Включих живото предаване, за да го следя – отвърна Дора.
- На лаптопа е, Симеон го включи.

Дора хвърли един поглед, но сина ѝ също искаше внимание, затова
остави на страна работата и отиде да си играят на двора. Заради
нарасналите задачи нямаше много време за игри, затова предпочете да се
възползва от мига. Чакаха новини от Симеон и информация от донесените
предмети, затова бе напълно свободна. В главата ѝ изплува образа на
Мусаил „Сега беше ли удобен момент“ – помисли си, но разтръска глава и
отиде на пясъчника.

Не след дълго дойде и обаждането на Симеон. Дарян беше
стабилизиран и се възстановяваше в болницата. Лудата му асистентка
веднага бе надушила какво става и го пазеше като куче, затова вихрогона
се прибра в параклиса. Грубите изследвания също приключиха и
четиримата членове се наредиха на външната масата под лозята за да
обсъдят ситуацията. Изпратиха Боян да гледа детски вътре и започнаха
беседването.



- Дарко е жив, както всички знаете - започна Симеон. – Разбрахме се с
Кремена да  се обади, когато стане адекватен и се повъзстанови.

- Не е зле да чуем и неговата версия – намеси се и Верка.
- Най-вероятно са го хванали от лабораторията му, защото там беше

таратор – предположи Дора.
- Няма значение, ще разберем всичко като дойде – баба Анка удари с

длан масата. – Мусаил къде е?
- Каза, че не го интересува – побърза да го накисне бившата му….

Приятелка.
- Еми, това си е наша работа – защити го Верка.
- Айде да не го одумваме, а да си гледаме работата – прекъсна ги Симеон

с досада. – Дупката не беше за привличане на вниманието  ни.
- Абсолютно – съгласи се Дора. – Мястото е супер стратегическо, защото

хем има голям поток от хора, хем е на майната си, хем има връзка с
Дяволското гърло.

- Умрелите отиват директно в гърлото – обобщи Вероника. – И по
думите ти, Дарян не е бил първата жертва там. Това, което е
пренебрегнал е завръщането на Мусаил. Явно няма информация за
движението в гората, но много добре знае, че самодивите няма да се
обърнат към нас дори и да намерят магията.

- Да, все още не знаем какви са мотивите му – скръсти ръце Симеон и се
обърна към Доротея. – Видя ли нещо различно, освен уредите за
източване на кръв?

- Не, само тях и дупката, която водеше до сифона.
- Оф! – удари се по главата бившият войник. – И сега кво правим?!
- Има хиляди магии с кръв от магьосник – каза бабата. – Пръчките вътре

са черница.
- С тях се правят магии за дълголетие, вечна младост, безсмъртие и да не

забравяме Чернобог – изказа се Верка като прилежна ученичка.
- Толкова ли си убедена, че се опитва да призове Чернобог? – попита я

рязко Доротея.
- Абсолютно убедена съм.
- Както и да е, не сме до никъде – обобщи Симеон. – Това, което

научихме днес за лошия шаман е, че точи кръв от магьосници и е доста
силен като се има предвид вълненото човече в мазето.

- Уникална изработка – изрече баба Анка. – Надявах се, че Мусаил може
да го познае.

- Ако го беше познал, щеше да ми каже още в дупката – отвърна Дора. –
Нали?

- Надеждата  ми е в Дарян, но каквото и да каже, ще продължаваме да
намираме разни изрезки от работите на онзи – съобщи Симеон.

- При всички положения ни трябва повече информация – обобщи Верка.



Настъпи мълчание и всички се гледаха без да знаят какво да правят
и как да постъпят. Първа го наруши Дора, кояо се изправи с думите:

- Ще ме прощавате, но имам върколак за изцеряване.

Записките на Верка ѝ дадоха някаква насока, ритуала изглеждаше
логичен и не много труден. Разбира се, за овчарската кабина, в която
нямаше ток ѝ трябваше малко по-голяма подготовка. Натовари два големи
акумулатора и взе няколко фасонки навързани последователно от Симеон.
Трябваха ѝ още черги, питейна вода и червени конци, както и светена
вода, малко инструменти – чук, пирони, винтове, винтоверт. Обади се в
дома и слезе към селото да вземе Гергана. Двете отидоха да пазаруват и
момичето много се зачуди като влязоха в зоомагазин в Асеновград.
Младата майка отиде директно при продавача и той ѝ подаде малък
кашон.

- Тези са ми най-мощните, дано да ти свършат работа – каза възрастният
мъж за бюрото.

- Благодаря, да се надяваме – отвърна тя.

Излязоха и отново се натовариха на самурайката като потеглиха към
бараката. Гергана не посмя да пита за какво е цялата тази подготовка, а
през цялото време мълча. При вида на бизнесмена изпитваше големи
съмнения дали иска да продължава да се върти около параклиса.

- Страх те е нали? – проговори Доротея малко преди да стигнат. – Ще
става по-страшно. Сега ще видиш как се става върколак.

Гери не отговори, а се опита да преглътне буцата в гърлото си.
Стигнаха крайната дестинация и Доротея първо отиде да хвърли едно око
на Григор. Той си стоеше кротко в клетката на матрака и четеше книга, а
отвътре се носеше неприятна миризма.

- Съжалявам, но трябваше да използвам кофата – каза с леко
притеснение.

- Това са човешки нужди, няма страшно – усмихна се Дора и я взе да я
изхвърли.

Върна се и изключи телефона свързан към преносимата батерия.
Навън започваше да се мръква и в помещението да става тъмно.

- Нямаме време да те гледам как се превръщаш  по естествен начин така,
че ще те стимулирам – каза тя и направи знак на Гергана да излязат.

Започнаха да разтоварват самурайката. Пренесоха двата
акумулатора при Григор, а с чергите запечатиха всички прозорци и
отвори, в които може да влиза светлина. Мъжът в клетката изглеждаше
спокоен, не издаде и звук, а около него настана пълен мрак. Двете



момичета излязоха навън и Дора връчи на Гергана чук и пирони като
натопи червената прежда в светена вода и ѝ заръча да направи мрежа
около прозорците. Не бързаха, макар, че в гората се смрачи и им се
наложи да използват челници и фенери. Искаше да види дали ще може да
се преобрази по естествен начин. След преграждането на прозорците и
вратата те се върнаха обратно при бизнесмена с кашона от зоомагазина.
Доротея извади от него странни тъмно сини крушки и ги сложи на
последователно свързаните като гирлянд фасонки. Обиколи клетката с тях
и ги свърза към по-големия акумулатор. Гергана гледаше през рамото й, а
Григор стоеше изправен от другата страна на клетката и гледаше с
недоумение.

- Какво ще правите? - попита с леко разтреперан глас.
- За да се опитаме да вдигнем проклятието трябва да те превърнем във

върколак и трябва да седиш така докато си на ръба – обясни Дора. –
Ако условно приемем, че си прокълнат, това означава, че някой ти е
насадил вълчи дух. Единствения момент, в който този дух може да
напусне тялото ти, е ако помисли, че си мъртъв. Което означава, че до
такава степен трябва да се е набеснял, че да си помисли, че умираш.

- Мислиш ли че ще стане? – попита Григор.
- Други идеи нямам, така, че трябва да стане – отвърна Дора със спокоен

глас. – Забравих да ти оставя вода, храна няма, трябва да отслабим
духа, което  означава, че и тялото ще  го  отнесе.

Доротея извади празна и пълна туба с вода, като отряза празната и
разпредели между двете. Остави я до клетката и се отдръпна на
разстояние.

- Оставям я отвънка, защото в бяса си може да я разлееш, а ако останеш
без вода може да те опуснем. Светна ли лампите всичко приключва,
готов ли си?

- Готов съм! – каза уверено Григор и Дора щракна ключа.

Стаята се изпълни с мъртва тъмно синя светлина наподобяваща
лунната. Гергана можеше да види разположението на предметите и
клетката, но не и детайлите. Партньорката ѝ придърпа другия акумулатор
до стената като върза камера за жива връзка и я центрира точно върху
клетката. Гергана тръпнеше в очакване, а след секунди Григор падна на
колене и започна да издава съскащи звуци. Не виждаше какво точно се
случва с тялото му, само как се гърчи по пода стенейки. Изпита
любопитство затова бавно пристъпи към клетката, а от там като стрела се
залепи за решетките побесняла вълча глава. От устата му излизаше пяна, а
очите светеха червено под генерираната лунна светлина. Гери отскочи
назад и панда на задните си части. Дора отзад се изхили с думите:

- Май искаше да те цунка.



Върколакът ръмжеше и дъвчеше металната решетка с огромните си
зъби, оставяйки пяна. Доротея се приближи, а той побесня и започна да
скача по решетката готов да я разкъса.

- Дано да стане работата, защото иначе трябва да те убия.

Гери седеше вцепенена и се взираше в хищните очи.

- И лампите и камерата ще действат около два дена - съобщи Дора. –
Засега можем да си го оставим да беснее – хвана момичето под
мишницата и я повдигна. – Хайде, не е толкова страшен.

Тя не можеше да отлепи поглед от страшното създание. Как щеше да
се сражава с такива чудовища като щеше да се напикае само като слушаше
ръмженето му? Дора изглеждаше толкова безгрижна и спокойна, не
издаваше и капка смущение. Дали наистина ставаше за това? Дали не
беше просто едно детско увлечение?

Част 15 Мара-Лишанка и новото попълнение

След залагането на върколака и освобождаването на Дарян,
параклиса нямаха друга работа освен да чакат развитие. Единия от
лаптопите стоеше постоянно включен и предаваше живо от овчарската
колиба с Григор, който все още беснееше. Вероника се захвана да прави
нови отвари, а Симеон чоплеше нещо по колите  с любезното съдействие
на Боян, който му подаваше  инструментите. Доротея пое няколко
маловажни задачи, които трябваше да се свършат. Всичко на пръв поглед
изглеждаше спокойно, като изключим висящите мисии, които изискваха
време.

В гората Мусаил също съумяваше да озапти поданиците си да не
правят мизерии на човеците. Имаше огромен проблем с бракониерството
на хората и масовата сеч в някои райони на гората. Трябваше да подходи
деликатно, но въпреки това саботажа на машините се явяваше като
единствената му опция. Седеше на една скала заедно с верния си другар
Вихрен и внимателно наблюдаваше дървосекачите с огромните си
камиони и резачки. Обмисляше как да им отвърне без да има жертви.
Справяше се лесно с по-малките нарушители, на които трябваше да им
покаже някой лесник или таласъм и те сами си прибираха дисагите, и
бягаха. Някои бяха нагли, прекалено нагли и се налагаше да убият човек,
даже няколко за да си вземат бележка и да не навлизат в дълбините на
царството му.



Вихрен разтръска глава в знак на тревога, а Мусаил го потупа по
рогата. И двамата го усещаха. Задаваше се нещо различно от човек, но не
и горско създание, нещо черно и проклето. Обърнаха гръб на дърварите и
се спуснаха по склона право при пришълеца. Между дърветата се подаде
сянка на мургава, висока, слаба жена с къса разрошена коса и изпито лице.
Носеше раздърпана черна роба, а мъртвешките ѝ очи изглеждаха уморени
и отекли. Мусаил не можа да скрие изненадата си и повдигна русите си
вежди без да променя изражението на лицето.

- Мара -Морана! – каза строго.
- Мусаиле – отвърна тя, все едно под носа си. – Не идвам с лошо – не

получи отговор. – Хвана ме силна магьосница и сега избягах, искам
само да се скрия докато си събера силите.

- Как мога да ти вярвам?
- Виж ме, гледай ме, бе Мусаиле, едвам ходя! – тя също не говореше с

особена емоция, но личеше, че страда. – Клонка няма да откъсна,
остави ме да се скрия в горите ти.

- В гората има мори.
- Не са мои, не мога да им заповядвам, магьосницата ми взе и силите и

морите -възкликна пак така безизразно. – Вярвай ми, Мусаиле, ние
никога не лъжем!

Горският цар извърна глава, размишляваше. Морана(Мара-Лишанка)
бе славянската богиня на немотията, водеше зимата и мъртвите. Преди три
години със своите бездушни мори се опита да превземе гората.
Пострадаха както хората, така и горските обитатели, а Родопския
параклис беше по средата. Силната им вражда стигна до ушите на онези
на върховното дърво и именно те ги заточиха на долната земя.

- Няма да ти откажа – заяви Мусаил. – Но направиш ли лошо, ще те
погубя!

- Няма да правя лошо, кралю мой - поклони се тя. – Ще се крия в някоя
пещера, не ще ми видиш очите.

- Така да бъде – заключи и размаха ръка като се обърна и тръгна през
дърветата следван от благородния елен, който предупредително заора
земята и наклони дългите си рога към богинята.

Тя свито и плахо затътри навътре в гъстата гора. Щеше да си намери
някоя скрита пещера и там да се сгуши като ранено животно. Хванаха я
малко след като се върна от заточението, без да подозира нищо.
Обикаляше гробищата да си търси нови мори, когато я омагьосаха и
вързаха с вълшебен възел. Държаха я в клетка, в голям град, където
нямаше да я чуят дори да вика за помощ, а силите ѝ отслабваха. Накрая
успя да се вземе в ръце и да избяга. Срам, не срам, трябваше да моли царя,
че сама в полетата нямаше да успее.
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На другата сутрин Доротея натовари нови два акумулатора, имаха
няколко двойки плюс различни батерии именно за такива случаи.
Изминаха повече от 32 часа от последното ѝ посещение и се опасяваше,
че старите няма да издържат повече. Върколакът все още не се предаваше,
а продължаваше да буйства и обикаля като разярено животно в малкото
пространство на клетката. Колко време още трябваше да мине за да се
свърши? Повдигна тежката плътна черга на вратата и я връхлетя остър
мирис на екскременти и мърша. Като я видя съществото се залепи за
решетките на клетката, кривейки муцуна и ръмжейки заплашително. Тя
му изпрати въздушна целувка и отиде направо при установките. Смени
тежките акумулатори и ги пренесе в самурайката. Предпочете да не взима
Гергана този път, нямаше смисъл да депресира момичето и да сънува
кошмари. Взе дебела пръчка и натисна главата му като го раздразни и
създанието я захапа, изтръгвайки я от ръцете ѝ. Трябваше да прецени
колко още можеше да издържи. По пода имаше разлята вода смесена с
урина, а от матрака и книгата бяха останали само късове.

- Ще се предадеш ти! – закани се младата майка и си тръгна.

На пресечката за параклиса се засече с малкото джипче на лудата
асистентка, която ѝ отне предимството и тръгна по черния път. Караха
една зад друга, после спряха до хижата. От колата излезе Дарян, лъчезарен
и ентусиазиран, напълно възстановен.

- Дорке! – викна с нежния си глас.
- Мислих си, че ще те опуснем – отвърна Дора.
- О! Те гадовете не мрът толкова лесно – отвърна и размаха ръце.

Дарян освен учен със съмнителни дейности, имаше и съмнителна
ориентация или под точно направо си беше гей. Не го криеше, пък и му
личеше от километри. Никой не го съдеше, само Симеон го гледаше малко
странно и странеше от него. На вид беше висок, малко пухкав мъж, около
тридесет и пет годишен с подпухнало бяло лице и бузи. Винаги зализан
със стилна прическа и грамотно изписани вежди, не обичаше да си държи
езика зад зъбите и винаги плямпаше.

- Много рано те изписаха – поздравиха се с прегръдка.
- Малко се самоизписах – отвърна безгрижно. – Искаха да ме държат

цяла седмица. Щях да откача там.

На ръцете все още носеше абокатите от кръвопреливането, а очите
му плуваха като на болен човек, но въпреки това се държеше
изключително енергично. Буквално заприпка и влезе през портата на
двора. Провикна се с изразителен глас:



- Къде е Мончо, моят спасител!?

Вероника се подаде от бараката, която бълваше ароматен дим и се
ухили до ушите.

- Дарко, жив ли си, бе?! – възкликна.
- Още дишам, Веронико! – отвърна и я поздрави с целувки по бузите.

Симеон се опита да се измъкне от гаража с мотора, но Боян го
издаде. Момчето изтича и се развика:

- Момо, ела да видиш! – викаше. – Има някакъв човек.
- Леле Бо колко е пораснал – Дарко  го потупа по главата, а момчето

срамежливо се дръпна и отиде при майка си. – Сигурно си ме забравил.
Беше бебе като се виждахме последно.

Бившият войник се мъчеше да измъкне кросовия мотор, защото
имаше заседнало дърво между гумите му, а в същото време паджерото
седеше до него със свалени спирачни дискове. Искаше да избяга, но не му
се получи защото Дарко се беше насочил право към него. Не пропусна да
отрази вихрогона, който си ядеше смески близо до гаража.

- Ела, бе, Мончо – викаше Дарко. – Ела да те гушна! С тоя ли жребец ми
спаси живота – погали животното, което го изгледа странно.

Като видя, че няма къде да ходи остана на място с крива усмивка,
като измрънка нещо под носа си. Останалата част от параклиса зяпаше с
любопитство. Дарян го прегърна радушно, а Симеон стоеше като дърво.
Целуна го по бузата:

- Айде да си ги спестим тия работи – измрънка.
- Ти си моят герой, Симеоне!
- Много се радвам.

Останалите искрено се забавляваха, само лудата асистентка изглежда
завиждаше, а Бъки не смееше да излезе от колибата си.

- Къде ходиш бе, пе**рас – провикна се баба Анка, а Доротея ѝ изсъска.
- Бабичко, що не си умрела вече, ма! – Дарян се поздрави и с нея.

Параклиса звучеше много по-оживен с научния работник за гост.
Експресивната му натура забавляваше всички, освен партньорката му,
която  стоеше като паметник зад него и гледаше с лудия си поглед. Всички
осъзнаваха, че момента не беше подходящ за лигавщини, а трябваше да
обсъдят и версията на Дарян за да опитат да сглобят някой фрагмент от
енигматичния магьосник, който местеше пешките. След първоначалната
еуфория, страстите се охладиха и героите можеха да започнат същинската
част. Насядаха на масата отвън и Дарян започна:



- Сигурно искате да знаете какво стана – започна със сериозен тон. – И
аз не съм много сигурен. Отвлякоха ме докато бях в лабораторията,
имаше един курдуш, другите бяха мори. Не знам колко време ме
държаха в дупката, защото губех съзнание. Носеха и други като мен и
ги връзваха, и им точеха кръвта. Имаше няколко умрели, които
директно летяха към сифона.

- Лилия, видя ли я? – попита Симеон.
- Не мисля, имаше две жени, но не ми заприличаха на Лилия – отвърна. –

Като цяло не бяха познати. Явно са ги хванали от други краища.
- Трябва да проверим за изчезнали в нашия бранш – намеси се Вероника.
- Мори, викаш? - продума и баба Анка.
- Те изпълняваха хамалските работи, курдушите бяха по тънката част.
- Значи не е просто проклятие свързано с неживи – каза Верка. – Нашия

човек може да работи с Мара.
- Щом Мусаил се върна, нищо чудно и онази да обикаля – повдигна

пръст Дора.
- Задълбаваме все по-навътре - Симеон извърна глава. – А лошото е, че

нямаме никаква насока.
- Щом си е издълбал дупка в гората, значи не е очаквал да се надене на

Мусаил – предположи Доротея.
- Не е сигурно – отвърна баба Анка.

Симеон схлупи ръце и въздъхна, Вероника извърна глава, а Дарян
страна от мястото си и отиде към хола.

- Разговорът още не е приключил! – заяви старицата, а Дарко се обърна. -
Засега ще останеш тук в параклиса. Може още да те дебнат.

- Хубаво, и без това няма къде да отида, пък и ни отрязаха
финансирането, така, че в момента съм безработен – размаха ръце
мъжът.

- Може да дойдеш с мен в София – намеси се и лудата асистентка.
- О! В оня кенеф не ми се ходи!
- В параклиса, има място, остани ако искаш – Доротея се обърна към

русата жена.
- Не, благодаря, смятам, че имам накъде да се развивам – отвърна с

припрян тон и всички я изгледаха.
- След като вече съм читав, искам само да видя какво е останало от

лабораторията – седна на дивана и погледна в лаптопа, на който течеше
живата връзка с Григор. – Я какъв лош вълчо!

- Дора е решила, че може да го оправи, да стане пак човек – обясни
Верка.

- Че то може, що да не може – възкликна Дарко, а Доротея се надигна от
мястото си.

- Как?! – попита рязко като седна до него.



- Добре си направила като си го затворила и не му позволяваш да си
върне човешкия облик – започна мъжът.

- Верка ми извади тази хипотеза, но там всичко свършва след като се
измори до такава степен, че вълчия дух напусне тялото.

- Вълчия дух напуска тялото заедно с душата. След като се измори, че да
не може да хапе трябва да му направим една отвара и да го изкъпем в
нея – започна да се оглежда. – Имаш ли лист и химикалка.

Получи ги веднага и започна да пише дълга редица от билки, подаде
го на Верка:

- Имате ли ги тези работи? – Вероника прегледа списъка и потвърди. –
Отиваме да готвим тогава – обърна се към Дора. – Ти ми приготви едно
корито, щото ще го къпем, въглища, че трябва да запалим и огън.
Отварата става бързо, така че до час и половина сме готови.

- Откъде знаеш толкова? – попита билкарката. – Аз нищо не можах да
намеря, нито по книгите, нито по нета.

- Няма да намериш, ритуала си е мой, тествах го преди време и върши
работа – отвърна Дарян. – Айде сега, да не го опуснем тоя.

Тримата излязоха да подготвят нещата. Освен хилядолетните
рецепти и знания, можеха да се създават нови ритуали и магии, но
създателя им трябваше да бъде абсолютно наясно със свойствата на
билките, силата на баянията и магията, която се влагаше. Дарян беше
иноватор, целеустремен с ум остър като бръснач, може би единствения,
който все още се занимаваше с магически експерименти. Това дойде добре
за Доротея, която наистина не виждаше логичен изход от аферата с
Григор. Отварата, която трябваше да забъркат се състоеше изцяло от
самодивски билки, които имаха голяма сила, но и особен характер. Човек
не можеше да ги употребява просто така, за здраве, защото можеше да го
убият. От сушените билки течността в казана седеше черна и мътна като
блатна вода, но не след дълго под огъня на камината в мазето смени цвета
си на бял като мляко. Дарко щракна с  пръсти:

- Готова е, давай да я махаме и ще я насипем в туби.

Вероника изглеждаше очарована и внимателно се взираше в
съставките.

- Някои съставки съм ги чела  в отварата за връщане на невинността у
девойка – изрече тя.

- Да, това е основата – разясни той. – Когато някога на село на някоя
девойка ѝ откъснат цветето на сила, без да се е женила, бабите са
бъркали от тази отвара. Но има още две основи, който най-вероятно не
си чувала. Едната е за гонене на диви животни, другата е за къпане на



мъртвец, да не стане вампир. Изрових ги от една библия на хиляда
години.

Те взеха дървена фуния и разляха произведението в няколко
пластмасови туби, после го качиха горе. Останалите членове на параклиса
тръпнеха в очакване. Като видя, че носят тежко, Симеон се втурна да им
помага гледайки под вежди съдържанието.

- Така и така ще свършите работата вместо мен – заяви.
- Искам и аз да дойда! – възкликна Верка.
- Има място, така че, скачай – подкани я Доротея.

Натовариха се и потеглиха. Всичко беше прилежно подготвено и
подредено в багажника на самурайката. Нямаха търпение да видят какво
ще излезе, но  ги чакаше път.

- Как точно откри това нещо? – попита Доротея докато пътуваха. – Това
е сериозна работа.

- Направих го за доста крупен бизнесмен от чужбина, напълни ни
гушите. Някакъв конкурент му бил направил магия на цялата рода и
всички започнали да вият – обясни Дарян. – Направих няколко
върколака и започнах тестовете.

- Направил си?! – за секунда отлепи поглед от пътя.
- Направих услуга на бабите в едно родопско село, пък тия хора правеха

по-лоши неща – размаха ръце. – Както и да е, след няколко провалени
опита, този подейства. Пробвах го няколко пъти за да съм сигурен,
защото първия ми върколак умря малко след като го оправих, но се
оказа, че си е бил болен и преди това.

- Ако искаш да останеш в параклиса трябва да спреш с извращенията –
сбръчка лице в знак на отвращение.

- Науката изисква жертви – намеси се Вероника. – Този прогрес в
медицината как мислиш, че са го постигнали? Макар, че аз не бих си
позволила да правя опити с хора.

- Някои хора не са хора – заяви Дарян. – Уморих се от тежки
експерименти, но с удоволствие бих източил кръвчицата на всички
онези,  които посягат и убиват деца, крадат от възрастни хора и така
нататък – говореше толкова спокойно без нотка на гняв или
съпричастие.

- Това не те ли прави по-голямо  чудовище  от тях? – попита Дора.
- Аз съм доктор на науките, ние по принцип сме си чудовища. Но и

обикновените доктори, помислете само, какъв трябва да  си, да
изтръгнеш едвам оформено бебе от утробата на майка му или да пипаш
вътрешностите на някое пеленаче, ами ако издъхне в ръцете ти. Убиец
ли си?



- Навлизаме в  много философска тема – Доротея не изглеждаше в
настроение да води този разговор. – Айде да сменим темата.

- Само  казвам, душичко – погали я по рамото. – Няма да ми се обиждаш.

В неговите думи и поведение нямаше капка злоба, но и угризение. С
кафявите си изписани очи бе виждал неща, пред които и най-смелите ще
треперят.  Дали все още ценеше човешкия живот, можеше да се поспори,
но със сигурност не се имаше за убиец. Светлата му личност и манталитет
влизаха в голям контраст с професионалния му опит написан с кръвта на
десетки жертви. Именно за това Симеон не го харесваше, освен, че го
раздаваше за другия бряг, извършваше малко поносими експерименти в
името на парите и собственото удовлетворение. За Доротея и Вероника
нямаше значение, щяха да постигнат нещо, което никой пазител в
миналото не е успял да направи и това им стигаше. Дали щеше да се
получи, трябваше, поне така се надяваха.

Стигнаха малката овчарска колиба, от която се носеше още по-силен
мирис на нечистотии. Не се чуваше ръмжене и шумове, Григор се беше
предал. Тримата слязоха от джипа и свалиха установката, като оставиха
металното корито отвън до входната врата. Дарко се захвана да пали огън
като събра камъни и направи малко огнище, момичетата наляха бялата
течност във ваната.

- Не трябваше да бързате, първо ни трябват въглени – съобщи Дарян,о
разпалвайки огъня.

Ритуалът се състоеше от два етапа. Първият започваше с баене,
където се изискваха точно определени думи, този похват имаше силата на
заклинание и словото, което излизаше от устата на баяча притежаваше
нечовешка сила. Само определи хора имаха този талант и го  развиваха с
години, докато придобие желания ефект. Доротея не можеше да бае, а
Симеон се справяше с по-лесните текстове, Вероника имаше вроден
талант, който ѝ позволяваше да изпълнява такива ритуали с лекота.
Дарян, от своя страна, беше постигнал силата си с много труд и
постоянство. Никой от неговия род не се занимаваше с подобни неща, но
една съседка, знахарка, го посвети в народните умотворения още от
малък. Оттогава започна да търси границата между митичното и научното,
затова изкара докторска степен, но не остана в института.
Бързоразрастващата се Инквизиция видя хляб в неговите проучвания и
финансира създаването на малка лаборатория, в която да провежда
експериментите си. Класическата наука отхвърли тезите му, но
предизвика интерес у други, международни компании. С всеки изминал
ден Дарян доказваше, че магиите, отварите и ритуалите не са просто плод
на нечие въображение, а внимателно подредени физико-химични явления.



Но имаше още да учи и да открива, докато разгадае универсалната тайна,
както я наричаше.

Целта на баянието бе една, да се изгонят злите сили залегнали в
болния човек. Ликантропията се явяваше един вид урочасване, доста
силно, със зловещи странични ефекти, но корените на магията, с която се
правеше наподобяваха определен тип уроки. На Дарян му бе нужно много
време и огромни ресурси за да намери връзката и правилното баяние, с
което да въздейства. Извади мръсно зелена паница и наля бистра вода от
кожен мех. Приготви китка с босилек вързана с червен конец.

- Айде да влизаме, ще ми трябват косми – каза замислено.

Един по един се натъкнаха в колибата като първа вървеше Доротея,
която със замах свали дебелата черга, а отвътре ги лъхна ужасна миризма.
Добре, че всички бяха свикнали с такива гледки и никой не потрепна.
Върколакът лежеше в собствените си нечистотии, а личеше че е жив само
по равномерното движение на гръдния му кош. По земята имаше разлята
питейна вода смесена с жилки кръв. Дарян изпревари партньорката си и
отиде да си отреже няколко косъма от главата. Чудовището не помръдна.
Дора отвори металната клетка със скърцане.

- Нали няма да го носим на гръб – попита Вероника. – Някак си, не
искам да се мажа.

- Ще го теглим, като го гледам е пред умирачка – отвърна другата жена и
извади въжета. – Давай да го връзваме за ръцете и да го извлечем
навън.

Вързаха го здраво за косматите ръце  с нокти колкото чаени лъжици
и с общи усилия го задърпаха близо до огъня. Звярът отвори леко очи,
гледайки в пространството, но не реагира по никакъв начин. Дарян
завърза космите на червения конец на китката и я потопи във водата в
зелената паница. Застана пред него, зад огъня и започна да я върти от ляво
на дясно, говорейки прости думи на сложен език. Шепнеше бавно и ясно,
като не отделяше поглед от паницата. Повтори думите три пъти. У
чудовището нямаше промяна. След последното повторение взе маша,
строши едно обгоряло дърво и отдели три червени въглена. Остави
китката настрани и пусна първия въглен, който изсъска.

Излизай,

Повтори и потрети, като и трите въглена свистяха в хладката вода
оставяйки черен пушек. Това не беше хубав знак, означаваше, че магията е
много силна. Дарян продължи с ритуала, взе паницата и наля малко във
вълчата му уста. Върколака започна да мляска и ближе муцуната си. Изля
другата част на главата му и я разтърка.



- Давайте коритото – нареди. – Трябва да го натопим целия и главата, да
не се вижда нищо.

Момичетата пренесоха металната вана до огъня и повдигнаха сивото
вълчо тяло. Потопиха го изцяло.

- Няма ли да го удавим, той е неадекватен – каза Дора с леко
притеснение.

- Спокойно, чакай – Дарян изглеждаше уверен в себе си , натискайки
тялото.

След секунди забелязаха, че в бялата течност плуват косми и една
човешка глава се надигна и си пое дълбоко въздух. Дарко я задържа на
повърхността, докато останалите две гледаха изненадано.

- Давай халата, почти е готов – нареди алхимикът.

Дора донесе домашен халат от плюш и другите двама извадиха
човешкото тяло на емблематичния бизнесмен Григор Маринов от плът и
кръв. Козината плуваше във водата, а по голото му тяло нямаше никаква
вълча следа.

- Даряне, ти си феномен! – възкликна Верка, докато подпираха човека.
- Аз съм научен работник – Дарян изглеждаше доволен. – Добре е да го

оставим при нас, докато се стабилизира. Върколакът му е изпил силите.
- Няма ядове – усмихна се Дора и присви очи. – Сега, не е зле да си

изчистим мизерията и да вдигнем сергията отвътре. Не е хубаво да
оставяме доказателства.

- Ох, добре че взех гумени ръкавици и чували - въздъхна Верка.

След като позабърсаха останките от върколака и изхвърлиха
отварата в близкия дол, заедно с космите, си събраха багажа, оставяйки
само металната клетка. Потеглиха обратно към параклиса. Дадоха на
Григор отвара, която щеше да го закрепи докато дойде в пълно съзнание.

Симеон, заедно с лудата асистентка ги чакаха в поза амфора още
пред портата на хижата за да разберат докъде са докарали Григор.
Бившият военен остана с увиснала уста като видя бизнесмена от плът и
кръв в напълно човешка форма. Той се приближи, разгърна халата и
започна да го оглежда, отвори устата на горкия човек за да провери за
кучешки зъби.

- Стига го обарвал, а ни помогни да го пренесем горе! – сопна се Дора,
която заедно с Вероника подпираха тялото от двете страни. Дарко,
въпреки доброто си настроение не беше в пълна физическа кондиция,
затова предпочитаха да не го натоварват.

- Аз ти казах, че ще го върне – изрече припряно асистентката. – Дарян е
уникален!



- Ти още си тук – отбеляза Вероника, която остави Симеон да поеме.

Пренесоха го през двора, където седяха баба Анка и Боян. Старицата
се приближи и хвърли един поглед на бизнесмена. Поклати одобрително
глава и изрече:

- Браво!

Настаниха Григор в една от стаите на горния етаж, като пренесоха
бейбифона на Боян за да го чуят като стане. Най-вероятно щеше да спи
доста дълго. Изражението на Дарян изглеждаше уморено, но човекът не
спираше да говори:

- Щом нямате нищо напротив да ви стана член, трябва да видя какво си
имате в лабораторията…

- Трябва да видиш чаршафите! – заяви баба Анка. – Качвай се горе и
отивай да почиваш!

- Добре съм, ма бабичко!
- Наистина, Дарко, отиди да починеш – присъедини се и Вероника.
- Доктор Дарян Пасков, беше изключително удоволствие да работя с вас

– започна тържествено асистентката му. – Но ще трябва да се разделим
тук и сега. Ако някога решиш да дойдеш в София, моля те, обади ми се,
ще се радвам да работим заедно.

Останалите я зяпаха с любопитство.

- Благодаря ти, миличка, но нямам работа в София – Дарко нежно я
хвана за ръцете. – Моето място е в гората. Не искам да се занимавам с
нафукани идиоти.

- И предпочиташ да  останеш с тези хора, без никакво поле за
реализация?!

Доротея премина в боен режим, готова да я насоли, но Симеон я
дръпна.

- Тук имам по-голямо поле за реализация отколкото там, защото ще
спасявам животи и никой няма да ми слага граници. Парите никога не
са ме блазнили, просто искам да знам!

Асистентката остана безмълвната, само го гледаше втренчено в
очите. Той я прегърна братски и потупа по рамото.

- На добър път – каза с усмивка.
- Както си прецениш – извърна глава, завъртя се драматично и с бърза

крачка излезе от къщата.
- И да не  се връщаш, пуйка надута! – викна Доротея, докато все още не

беше излязла.
-



Част 16 Сънища

След като лудата асистентка напусна пределите на параклиса,
останалите членове успяха да убедят Дарян да си легне и да почине, преди
да тръгне по задачи. Верка щеше да му бъде неотлъчен партньор, с който
да видят какво е останало от лабораторията и да преценят какво
оборудване още трябва да вземат. Симеон тръгна по рутинни задачи,
трябваше да разследва потънала кола в язовира и дали случая беше за тях
или за полицията. Доротея използва свободното време да го прекара със
сина си. Минаваше пет часа, а времето навън бе горещо дори под дебелата
сянка на вековните дървета. Двамата играеха с колички вътре на хлад, а
младата майка я застигнаха противоречиви мисли. Боян вече разбираше,
помнеше и говореше, а факта, че няма баща му правеше все по-голямо
впечатление. Как ли щеше да реагира като се срещне с Мусаил, като види,
че не е като другите хора? Кога да ги запознае? Как да стане това? Щеше
ли да дойде сам или трябваше да го повика? Нямаше желание или просто
учтиво изчакваше без да се натрапва? Тези отношения ѝ бяха толкова
чужди.

- Искам на площадката с колата – заяви момчето и впери зелените си очи
в нея.

- Навън все още е горещо – отвърна майка му.
- Хайде!
- Чакай, Бояне!

Двамата излязоха от къщата, момчето се метна на задната седалка на
самурайката и търпеливо изчака майка му да вземе ключовете. Потеглиха
към града и детската площадка, на която се събираха приятелите му.
Доротея беше най-младата майка, повечето изглеждаха с години по-
възрастни, но я уважаваха. Тя от своя страна не обичаше да контактува с
тях, защото имаха доста различни интереси.

҉

Дарян се събуди на другата сутрин, а Григор продължаваше да спи.
За момент членовете на параклиса се притесниха да не е издъхнал, но
бизнесмена имаше добри показатели, просто му трябваше по-дълга
почивка.

- Хайде, да видим лабораторията! – възкликна ученият, дърпайки
Вероника още на закуска.

- Чакай поне да си изпия кафето – отвърна му тя с пълна уста с мекици.
- Айде, ма!



Набързо я измъкна от масата и двамата се натовариха на Паджерото
потегляйки към старото работно място на Дарко. Асистентката му беше
направила подробен доклад, но искаше да види пораженията с очите си.
Другата локация, която щяха да посетят бе стария му апартамент в
Смолян, където криеше повечето информация за експериментите и
проучванията през годините.

Симеон, Доротея и Боян закусиха и излязоха на двора. Малкото момче се
заигра на пясъчника, оставяйки възрастните на стълбите. Сутринта течеше
спокойно, все още беше хладно и приятно, а горските птици чуруликаха в
далечината. Напоследък нямаха много посетители дори и за пикник, и
разходки заради горещото време.

- Какво стана с потъналата кола? – Дора наруши мълчанието.
- Не е за нас, мутренска история – отвърна Симеон.
- Добре е, откакто Мусаил се върна не е такъв гърч.
- Да, строи ги малко ония бесните.
- Григор дали ще се събуди скоро?
- Знам ли?

Мелодията на телефона прекъсна общия им не много интересен
разговор. Симеон вдигна и заслуша внимателно какво имат да му казват
отсреща. Попита с рязък тон:

- Кога е изчезнала?........ Сигурни ли сте, че е хала?...... Разбирам…… Ще
дойдем да видим…..

- Какво става – повдигна глава Доротея.
- Един змей е отвлякъл булката – отвърна Симеон.
- Тва сериозно ли?! – изкриви лицето си тя.
- Абсолютно сериозно, снощи облаците са слезли от небето. Явно бабата

си е дала внучката преди време и е забравила – отвърна той. – Тръгвай
да я видим тая работа.

- Чакай, бе, къде отиваме?! – викна младата майка след партньорът си,
който заора напред.

- Вземи биволският рог да извикаме орела, аз ще видя какъв дар да му
приготвя – заповяда без да се обръща в посока мазето.

Ставаше на въпрос за братовчедка на бившата жена на  Симеон.
Момичето щяло да се жени, но няколко дни  преди сватбата я отвлякъл
змей, защото баба ѝ преди години си имала афера с него и се съгласила да
даде последната си внучка само и само да не става змейова булка. Разбира
се не очаквала да се върне след толкова години да си търси девойката, но
уви, тези създания помнят вовеки. За тази цел трябваше да извикат
хилядолетният орел, единственото животно, което не се подчиняваше на
Мусаил. За услугите си взимаше скъпо и само в чисто злато, затова им



излизаше доста скъпо помощта му. Разбира се, нямаше задача, която да не
е изпълнил, нямаше змей, който да не е надвил.

- Не си мисли, че ще  те  прибере,  като ѝ се мазниш  с орела – отбеляза
Доротея докато пътуваха за Пловдив.

За жалост на бившият военен, Кристина и Елица не присъстваха на
посрещането. Чакаше ги само бабата и то на паркинга пред блока, като
настоя да отидат на пистата извън града. Там повикаха хилядолетния орел
с рога, който носеше Доротея. След секунди небето се разцепи и от него
излетяха две златни криле големи колкото коли. Благородното красиво
животно кацна пред тях и ги загледа с рубинените си очи. Човек можеше
да го обърка с жар птица, но по острия клюн и силното тяло личеше, че е
орел.

- Носите ли ми дарове щом ме викате – изрече с рязък сериозен глас.
- Носим – Симеон показа торбичка пълна със златни пендари. – А ние

искаме да ни доведеш булката на бабата.
- Бабата да не се е пазарила със змея – отвърна орелът и взе торбата в

клюна си. – Ще ти доведа невестата….

Той разпери огромните си крила и се откъсна от земята. За миг
изчезна в облаците. Старицата гледаше в земята и мълчеше, а Симеон се
опита да се доближи до нея и да я заговори, но тя демонстративно му
обърна гръб. Семейството на Кристина произлизаше от аристократичен
пловдивски род, за които бе срам и позор да се обръщат към врачки и
баячи, включително и Родопския параклис. Доротея реши да разчупи леда
и застана директно пред жената, като започна да търси нейния поглед.

- Бабе, що се криеш? – снижи се на нейното ниво, опитвайки се да я
гледа в очите. – Кажи ми нещо. Идваме ти на крак, викаме орела. Видя
ли к‘во отнесе? Злато, бабче, щеше да ти иде сватбата…..

- Доротея, спри! – Симеон я хвана за раменете и я издърпа.
- Не се заяждам, само си говорим – вдигна ръце тя.

Тогава се върна орелът, носейки на гърба си симпатичната
братовчедка на Кристина. Изглеждаше леко замаяна от случилото се.
Спусна се по крилото и застана зад бабата.

- Връщам ви невестата – съобщи златното животно. – Сега си ходете по
живо по здраво.

Отлетя като стрела между облаците, разцепвайки  отново небето.
Булката застана пред Симеон и му стисна ръката:

- Симеоне, здравей и благодаря – каза тя и го потупа по рамото.
- Пак заповядай – опита се да се усмихне.



След това настъпи мълчание, развалено от Дора, която ги подкани
да се качват на колата и да се връщат в града. Оставиха ги отново на
паркинга като си заминаха за параклиса без да искат възнаграждение.
Някъде по пътя телефона на Симеон отново звънна, беше Кристина:

- Колко пари искаш?! – започна направо с рязък тон.
- Моля?! – отвърна бившият ѝ мъж.
- Онази пикла е вдигала стойки, колко пари искаш за златото?!
- Не ти искам парите, обади се, дойдох и приключихме….. – отвърна

Симеон, а отсреща телефона му се затвори. Той прониза Доротея с
поглед – Ще ти счупя носа, ако не ми даде да видя Елица тоя месец!

҉

В това време към параклиса с бодра крачка сновеше Гергана.
Доротея я беше предупредила да не идва неканена, но не издържа. От дни
имаше странни сънища, а снощи щеше да умре от страх, събуди се цялата
обляна в ледена пот и с треперещи ръце. В тази нечовешка жега имаше
чувството, че никога нямаше да стигне. Като мерна хижата се затича с
последни усилия и нахълта през портата. Завари само баба Анка да гледа
турски сериали в хола. Старицата я изгледа накриво с думите:

- Кво искаш?
- Възможно ли е като не ме преследват мори, да ги сънувам?
- Не те разбирам? Сънувала си мори?
- Сънувах как ме водят в една къща.
- И какво имаше в къщата?
- Не знам, нещо черно, тъмно и отвратително – Гери се хвана за главата,

разтърквайки слепоочия.
- Знаеш ли къде е къщата? Виждала ли си я?
- Мисля, че да. В едно съседно село, надолу.
- Ела да изчакаш  другите, да ги заведеш до къщата - потупа дивана

старицата, а момичето се настани на безопасно разстояние от бабата и
загледа сериала.

Екипите на параклиса се прибраха привечер почти на куп. Дарко и
Вероника носеха няколко чанти пълни с виртуална информация, флашки и
хард дискове от предишните проекти. Те веднага се захванаха с
прехвърлянето им в базата на параклиса без да обръщат много внимание
на Гергана. Симеон се прибра в ужасно настроение, а Дора гледаше гузно.
Като видя момичето не пропусна да я нахока:

- Ти к‘во правиш тука!? – каза той нарицателно.
- Симеоне тя не ти е виновна, че бившата ти се ебава с теб! – викна баба

Анка.



- Ти пък откъде знаеш, че се разправяхме с родата на Кристина? – обади
се Дора.

- Щом изхвъркна като тапа – отвърна старицата.

Те внимателно изслушаха какво има да казва Гергана, но сънищата
не им говореха нищо.

- И морите не те викат теб, така ли? – разпитваше Доротея.
- Не, казват нещо от рода на, кралицата се върна – отвърна Гери.

Симеон и Дора се спогледаха.

- Познато ли ти е мястото, където те заведоха? – попита мъжът.
- Мисля, че съм виждала плевнята в Кукувица.
- Води ни преди да се е стъмнило – скочи Дора, като опърлена.

Гергана се надигна от мястото и последва младата майка с
подтичване.

- Къде отивате – спря ги Дарко.
- Да видим колко е истински съня на Гери – отвърна Доротея без да се

обръща.
- Дай и аз да се разходя.

Тримата тръгнаха през пътека намираща се на гърба на хижата.
Селото не се намираше далече от параклиса, на не повече от половин час
пеша. Едно от многото обезлюдели родопски села с къщи пръснати по
планинския масив и черен неравен път водещ до тях. Децата често си
правеха пикници там и ходеха с колелата. След малко щеше да се стъмни,
затова Дора ги подканваше, крачейки бързо напред. Излязоха на главния
път, ако можеха да се нарекат така неасфалтираните коловози и Гери ги
поведе към отсрещния баир. Там зад старовремска къща имаше плевня
направена от дървени останки, заключена с дебела верига и катинар. Във
вратата зееше дупка от счупени дъски, през която можеше да пропълзи
възрастен човек.

- Това ли е? – попита Дора, а Гери поклати глава.

Личеше, че не искаше да бъде първа, така че по-голямото момиче пое
инициативата и залегна като се промъкна под портата следвана от Дарян и
накрая Гергана. Помещението бе  тясно и в дъното между две ясли се
извисяваше странна тъмнина, която не се връзваше с ленивите лъчи, които
пронизваха фугите на бараката. Приличаше на черна дупка, която
поглъщаше светлината и топлината. От устата на Дора излизаше пара от
студа, които ги лъхна. Носеше със себе си само късия меч, вързан на
прасеца ѝ под панталона. Хвана го за дръжката без да го вади и се
приближи с бавна крачка. Малко преди да погледне зад яслите студена



мъртвешка ръка я хвана за крака, а тя подскочи, откъсна се и извади
оръжието. Останалите отстъпиха назад, опирайки във вратата.

- Смърт! – промълви мората със студен глас, преди да се нахвърли.
- Не! – чу се рязък тон от тъмнината и една сянка се надигна зад яслите.

– Назад!

Неживото създание отстъпи и потъна в мрака. Дора зяпна сянката с
ужасен поглед.

- Мара?!
- Да,  бе! – Дарко се приближи и изравни с младата майка.
- Как си помисли, че ще се измъкнеш, като се криеш на две крачки от

параклиса? -Доротея скръсти ръце.
- Знаех, че ще дойдете – отвърна тъмната жена. – Не съм тук с лошо,

искам само да почивам за да събера сили да си ида на Змейково.
- Защо точно тук? – по всичко личеше, че Дора  не се страхува, защото се

приближаваше все повече до Мара, от която се виждаше само бегла
част.

- Плени ме страшен магьосник и сега се крия от него - отвърна тя.
- Магьосник, които е могъл да те хване?! – очите на младата майка

светнаха. – Кажи ми къде е?! Къде те държа?! Този си играе и с нас,
трябва да разберем кой е!

- Не помня къде,  помня само,  че беше  голям град, където силата ми е
слаба държеше ме като пиле в клетка – обясни Морана. – Помня само
гората.

- Запечатил е спомените ѝ – намеси се Дарко.
- Може ли да ги разпечатим? – попита Дора.
- Ще се опитам да направя ритуал, но не обещавам, че ще свърши

работа.
- Аз няма да участвам във вашите игри – заяви богинята с все така

студен глас. – Оставете ме да почивам!
- Няма да участваш,  искам само парче от робата ти – съобщи Дарян като

се поклони.

Чу се звук на скъсване и от тъмнината падна парче черен плат, който
Дарко прибра.

- Това е от мен, останете си със здраве и напуснете скривалището ми.
- Благодаря  за съдействието, богиньо – още веднъж се поклони Дарко. –

Няма да те тормозим повече.

Двамата се обърнаха и тръгнаха към вратата, където втрещена
седеше Гергана и не отлепваше поглед от черната сянка.

- Хайде, Гери – потупа я Дора. – Готови сме.



Момичето се разтръска и залегна пълзейки през дупката. Прибраха
се и разказаха за случилото се, а останалите само се спогледаха.

- И к‘во правим сега?! – запита  Симеон.
- Правя една отвара от дрипата – обясни Дарян. – И трябва да я дам на

девствено момиче.

Настъпи мълчание. И двете девойки на параклиса не ставаха.

- За вас знам, че сте девствени само под мишниците – изцепи Дарко
размахвайки  ръце и се приближи към Гергана. – Предполагам, че теб
все още не са те прашили?

- Какво?! – дръпна се Гери шокирана, като бялото ѝ лице почервеня,
разсмивайки останалите.

- Може ли вече официално да я  назначим в параклиса – потупа я  Дора.
- Давай – отвърна Симеон сърдито. – То се е видяло,  че ще ни трябва.
- Няма да се почукваш, още  си малка – говореше ученият като я тупаше

по гърба, след което мина на сериозната тема. – Отварата, която ще ти
дам  да  пиеш  няма да стане веднага, затова може да си ходиш. Но утре
най-вероятно ще  спиш тук.

- Ела да те карам, че и аз ще  ходя надолу – подмишкоса я  Вероника и
двете излязоха.

Останалите също се пръснаха, Дарян отиде да приготвя ритуала,
Симеон хвана да чете задачи,  Дора се заигра с Боян,  а баба Анка си пусна
поредния сериал на телевизора. Навън вече бе тъмно и нямаше неотложни
задачи за вършене, затова членовете можеше да си отдъхнат.

Част 17 Запознанството

На другата сутрин към шест часа сутринта Григор се размърда.
Отвори очи, повдигна се от леглото и огледа стаята. Нямаше много мебели,
само голям гардероб и тоалетка със стол, лежеше на двойно легло, а от
завивките се носеше странен аромат на билки. Отстрани видя прозорец
покрит с плътна завеса, трябваше да стане и да види къде се намира. В
момента, който стъпи с босите си крака на дървения под имаше чувството,
че се учи да ходи. Не можеше да направи дори една крачка. Залитна
подпирайки се на стола, който падна с лек грохот. Десетина секунди след
това в стаята влезе баба Анка. Той извърна глава и загледа втрещено.

- Коя си ти? – попита с дрезгав глас.
- Аз съм бабичката от Родопския параклис – представи се Анелия. – А ти

си в къщата при параклиса.
- Какво правя тук? Нищо не помня…..



- А помниш, че ставаше на вълк? – отвърна сериозно. – Е, вече няма да
ставаш. Затова си тук.

- Боже – изрече, търкайки чело.
- Господ няма нищо общо – зад гърба на бабата се подаде Дарко. –

Искам само да те прегледам и те пускам да си ходиш.

Той носеше със себе си докторска чанта с пособия за профилактичен
преглед и малко повече. Провери му зениците, гърлото, рефлексите, пулса
и някои специфични за върколаците черти като наличие на повече
кучешки зъби. Все още чувстваше крайниците си като гумени, но това
щеше да отшуми. След като приключи, заключи доволно:

- Напълно здрав си, пусни си едни кръвни изследвания като се прибереш
за всеки случай, но с върколаци повече няма да се занимаваш.

Григор все още не беше на себе си и гледаше втрещено. Останалите
двама видяха физиономията му и решиха да му разкажат за
станалото. Докато му говореха не спираше да се взира в ръцете си.

- Значи вече не съм вълк…. – попита накрая с ококорени очи.
- Мне – отвърна Дарко. – Ако нещо се случи, имаш странно окосмяване,

повече зъби или нещо съмнително, веднага ни потърси.

Останалата част от сутринта прекараха раздвижвайки Григор.
Шокът, който бе претърпяло тялото му превръщайки се във върколак и
прекараното време в тази форма замалко не го убиха, затова имаше нужда
от стабилна почивка и леко движение. Дарян все още се колебаеше дали
да не го  задържи още ден-два,  но човека изглеждаше с всичкия си и
нямаше медицински проблеми. Единствено беше объркан, защото почти
целия месец му се губеше. Няколко часа по-късно се събра и останалата
част от параклиса. Вероника го обикаляше, разглеждайки го като опитно
зайче.

- Чист като сълза – възкликна Дарко.
- Човече, ти си феномен – Вероника му стисна ръката.
- Ей, Дорка, ще вземе джипа – изказа се с ирония Симеон.
- Давайте да го караме – предложи ученият. – Изглежда добре, няма

смисъл да го държим при нас.
- Съгласна, само трябва да се обадим на семейството му, да се разберем

къде да го закараме – потвърди Дора.
- Не е зле и ти да дойдеш, имам някои неща за купуване за

лабораторията - Дарян дръпна Верка за ръката.

Доротея се обади на Мария Маринова за да сподели радостните
новини, а тя не можа да сдържи емоциите си. Разбраха се да го закарат до
дома им, който се намираше в пловдивско село в близост до язовир



Марково. Григор също успя да поговори с нея с треперещ глас.
Четиримата се натовариха на Паджерото и потеглиха към село Марково.

Срещата със семейството беше емоционална. Двете му деца и
съпругата му го чакаха пред портала на оградата на луксозната им
семейна къща. Едва не скочиха на капака на колата като видяха сивия
джип. Имаше ред сълзи, ред сополи и всички групово се прегърнаха.
Григор все още се поклащаше докато вървеше, но сина и дъщеря му го
подкрепяха от двете страни. Останалите трима гледаха от страни и леко
им стана мъчно.

- Трябва да звънна на сестричката ми, защото с мама не си говорим от
години – прошепна Дарко.

- Да, семейството е хубаво нещо – отвърна Вероника. – Да са живи и
здрави нашите.

Дора не знаеше какво изпитва. Тя бегло помнеше лицата на
родителите си и брат си, единственото близко нещо до семейството, което
имаше бе баба Анка и донякъде Симеон, но не се оплакваше. След като се
появи Боян не ѝ трябваше никой друг, но явно на Боян му трябваше баща.
Няколко пъти беше наричал бившия войник, татко, но после му се
обясняваше, че му е чичо. Бизнесменското семейство ги покани вътре като
им сила кафе и сладки. Къщата им изглеждаше като по филмите с голям
двор покрит с райграс, затворен гараж, басейн и дълга беседка с барбекю.

- Не знам как да  ви се отплатя! – възкликна през сълзи госпожа
Маринова.

- Радвам се, че помогнахме – отвърна Доротея. – Трябва да благодарите
на този човек – потупа Дарян по рамото.

- Можем да изпълним всичко, което искаш – каза дъщерята, която беше
с майка си в бизнес сградата.

- В момента искам да отида до Пловдив да си взема малко химикали за
електрофореза и установка – отвърна усмихнато Дарян като нежно
сложи ръце на раменете на щерката. – Не се  притеснявай, това ми е
работата, радвам се, че върнах баща ти.

- Сделката си е сделка – намеси се синът, носейки няколко документа и
ключове, които връчи на Дора. – Подпиши тук и джипа те чака в офиса
на банката, само трябва да си оправиш талона.

Дора ахна като видя нотариалния договор, който й предоставяше
собствеността на въпросния черен джип. Мария им подаде и черна раница
с думите:

- Ето и още нещо за из път.

В раницата имаше едри пачки. Тримата от параклиса чак се
почувстваха неудобно от щедсростта на фамилията.



- Наистина, няма нужда – каза Верка с усмивка.
- Има, има, всичките пари на света не значат нищо пред здравето, а вие

ми го върнахте – намеси се Григор с ясен и плътен глас, неподхождащ
на физическото му състояние. – Оставам на разположение, ако имате
някакви проблеми, не се притеснявайте да ме потърсите.

Семейството изпрати групата по живо по здраво с хиляди
благодарности, а те не можаха да задържат задоволството си от
постигнатото. Разделиха се, разменяйки си по една братска прегръдка и
всеки си тръгна по пътя. Доротея остави Паджерото с Дарко и Вероника
до магазина за химични материали и отиде да си вземе новия джип.
Портиерът я заведе до него в подземния паркинг, а тя дълго време го зяпа
без да мръдне.

- Няма ли да се качваш? – попита пазачът с леко раздразнение.

Дора позяпа още малко и с трепереща ръка натисна дистанционното,
а вратите се отвориха. Седна вътре и въздъхна тежко, все едно седеше в
лодка. Запали двигателя и установи, че е автоматичен. Подкара огромният
джип като детска количка, а ръцете ѝ все още трепереха. Дарко и Верка я
чакаха на изхода от Пловдив и изпаднаха в екстаз като видяха огромната
черна машина.

- Мале, Дорке, ако беше мъж, сигурно щеше да ти е колкото семка –
възкликна Дарян.

- Аз там ще се возя – заяви Вероника и моментално се премести.
- Айде напечи ги тия ламарини! – заключи мъжът и се върна в

Паджерото.

Веселбата по кривите пътища изпълнени със завои беше  голяма.
Дора реши да мине по черния път, а колата я слушаше без никакви
забележки. Вероника до нея също се наслаждаваше на комфорта. Мина
през родопските села като тайфун и финишира в Родопския параклис
малко след Дарко. Симеон излезе като квартална клюкарка и първото
нещо, което направи е да погледне под капака още преди да угаси
двигателя.

- Доро, знаеш ли колко гори т‘ва!? – отсече сприхаво. – Трябва да му
сложим газ.

- Няма да го пипаш! – викна Дора в еуфория.

Останалите също излязоха и се наредиха около джипа. Боян също се
зарадва на десетките копчета по таблото. Оттам всички му се изредиха за
по едно кръгче, а деня се изниза. Доротея отиде да вземе Гергана от
сиропиталището, като имаше предварителна уговорка с директора да им я
отстъпи.



- Моля, ви, недейте да прекалявате – каза, чакайки я отпред. – Гери ми
сподели, че иска да стане една от вас, но е все още дете, не може да я
натоварвате, пък и не е напълно изоставена, понякога майка ѝ я търси.

- Не искам да живея при майка ми! - викна момичето, дочувайки части
от разговора.

- По закон, може да те вземе, когато си поиска – отвърна директорът.
- А няма законни хора да видят в каква мизерия живее! – сопваше се тя.
- Въпреки всичко ти е майка, радвай се, че я имаш – потупа я Дора по

рамото.

Гери също ахна като видя новата придобивка на параклиса и изяви
желание да се повози малко повече, но след карането на останалите
индикатора за бензина светеше. След като стигнаха Дарко я посрещна с
отвара за сънища забъркана от робата на Мара(Морана).

- Пий и след малко налягай възглавницата – каза ѝ той.
- Може ли да спя в джипа – усмихна се Гери.
- Само отзад в каросерията – пошегува се Дора.
- Сега, ти ще му направиш гараж на тоя булдозер – възкликна Симеон

към Дора.

Гергана послушно изпълни заръките на Дарян и след час-два екипа
се пръсна, някои се прибраха по домовете си, останалите се ориентираха
по леглата. Нямаха задачи в близките нощи, затова можеха да се отпуснат
и да поспят спокойно. Отварата приспа Гергана почти веднага, а баба
Анка си пусна поредния епизод от любимия ѝ турски сериал – „Любовна
перла“ и зяпна все едно никога не го е гледала и така усили звука, че се
чуваше чак горе. Доротея приспа Боян и легна до него вслушвайки се в
сладникавите диалози от телевизионната новела. От прозореца влизаше
хладен планински полъх, който щеше да я  унесе в сладък сън, но не и
тази нощ. Главата ѝ се напълни с мисли за семейство и приятели.
Изпитваше огромно угризение, а буцата в гърлото не слизаше  надолу.
Погледна сина си, който спеше толкова спокойно без да издава звук, после
погледна навън, някъде в далечината сигурно имаше самодиви. Пееха
песни, играеха хора, а Мусаил им пригласяше с кавала. Как точно се
набута в тази ситуация? Какво да  прави? Не можа да мигне. Цяла нощ
мислеше  и  не стигаше до никъде. Слезе долу, където Анелия все още
зяпаше сериали.

- Лягай да спиш! – сопна се.
- Не ми казвай какво да правя! – отвърна Доротея и седна на лаптопа в

кухнята.

Игра игри, гледа филми, но главата ѝ все още беше пълна с мисли.
Слънцето изгря, а не беше мигнала, но се чувстваше свежа. Направи кафе
и зачака останалите, през това време баба Анка изпи една голяма чаша



горчивка и отиде някъде по двора. Пръв дойде Симеон, който като я видя
зацъка:

- Дорке, Дорке, такава си си от малка.

Доротея му отговори със среден пръст. После Дарко слезе с гръм и
трясък, вдигайки Боян и Гергана. Накрая се появи Вероника и отново
седяха на кухненската маса в пълен състав. Всички тръпнеха в очакване да
разберат какво е сънувала Гери. Започнаха да я разпитват какви ли не
въпроси, а горкото момиче се  шашна  и не знаеше на кого първо да
отговори. Дарян видя това и ѝ подаде листове и химикалка:

- Преди да започнеш да разказваш, опитай се да го напишеш  или
нарисуваш. Ние те питаме конкретни неща, но ти трябва да си видяла
цялата картина.

- Не видях много…. – отвърна момичето тихо. – Блокове, една детска
площадка, черна железна врата….

- Град, улица, нещо? – Симеон беше напорист.
- … Не съм сигурна…
- Симеоне,  спокойно – Дарко го хвана за рамото. – Трябва ѝ време да го

осмисли.
- Трябва ѝ време – повтори Симеон облягайки се назад.

В този момент Доротея, която не следеше разговора избухна:

- Майка му ще  е*а! Не може така!

Скочи от масата и остави всички  безмълвни. Грабна рога и излезе
навън, извън пределите на хижата и параклиса. Хвана през гората без да
следва пътеките надувайки реликвата колкото може.

- Мусаиле! – викаше истерично. – Излез!

След минута Мусаил  се появи измежду дърветата и застана пред
нея. Гледаше през нея с дълбоките си жълти очи. Буцата в гърлото на
Доротея ѝ пречеше да каже каквото и да било. Тя стоеше пред него и
дишаше тежко, все едно чакаше всеки момент да ѝ ударят шамар.
Горският цар направи крачка напред, приближавайки се до лицето ѝ.

- Доротея….
- Може да се запознаеш с  Боян – изстреля Дора със затворени очи.
- Сега?
- Може и утре, и другиден – гледаше  в земята като ученичка.
- Може и сега?!
- Да – потвърди и се обърна като войник.



Мусаил я последва с бавна крачка. Стигнаха къщата, но никой не
забеляза присъствието му освен Бъки. Останалите все още обсъждаха
сънищата.

- Аз съм дотук – каза мъжът и спря пред портата.
- Изчакай малко – отвърна Дора с малко по-уверен глас.

Влезе навътре и извика Боян. Момчето веднага изтича при майка си
без да задава въпроси. Доротея въздъхна тежко и приклекна за да може да
го гледа в очите.

- Нали ме питаше кой е татко ти? Мисля, че е време да се запознаете.

Опита се да бъде тиха, но въпреки това привлече вниманието на
останалите.

- Какво?! – възкликна Симеон. – Доротея, какво правиш?!
- Нищо особено – отвърна тя. – Мисля, че не мога повече да отлагам и да

мисля – обърна се към Боян. – Ела с мен отвън той, те чака там.

Хвана го за ръка, а бившият войник инстинктивно стана от масата и
ги последва на разстояние. Останалите също се присъединиха. Дора го
поведе през двора. За миг сънищата на Гери бяха забравени. Мусаил
седеше изправен пред портата, а безизразната му физиономия не издаде
никаква емоция като видя малкото момче. Дора отвори портата и две
зелени детски очи го зяпнаха с любопитство.

- Малко е срамежлив – каза майка му.
- Ти си горския цар – подметна момчето развалено.
- А, ти мой син ли си? - попита Мусаил, прикляквайки.

Боян не разбра въпроса и вниманието му се насочи към сабите
висящи от пояса.

- Мецове – посочи той.
- Да – отвърна само баща му.
- Ти татко ли си?
- Да.
- Татко ти е горския цар - уточни Доротея отзад, която изглеждаше като

залята с ледена вода.
- А, какво прави таткото?
- Не знам, но се надявам да разберем – отговори Доротея.

Останалите гледаха като на кино какво се случва отпред и не
обелваха дума. Боян го огледа от главата до петите и рече:

- Ела да ти покажа моите мецове.
- Не мога – отвърна с равен тон Мусаил.



Баба Анка бързо отиде до бараката и извади талисман увит в
торбичка.

- Можеш – хвърли го на горският цар.

Мусаил го върза на врата си и премина портата без проблем. Синът
му го заведе до сандък близо до гаража и измъкна няколко пръчки заедно
с един дървен меч.

- Виш – подаде ги.
- Това са пръчки.
- Това са мецове! – заяви раздразнено.
- Те са от дърво.
- Това са моите вълшебни мецове!
- Щом ти казва, че са мечове, значи са мечове – викна Симеон. – Може

да убие някой дракон с тях.
- Да! – съгласи се Боян и хвана една пръчка като започна да я размята. –

Ела да ти покажа.
- Не разбирам…
- Ще разбереш, избери си оръжие и отивай да се биете – подкани го

Доротея и добави. – Не на истинско.

Мусаил взе пръчка и застана пред него неподвижен.

- Отиваме да бием змейове и дракони! – заяви Боян и започна да обикаля
двора биейки стълбовете на които беше закачена лозята. – Хайде
идвай!

Горският цар не знаеше какво точно да прави с пръчката и
продължаваше да стои неподвижен. Симеон изтича до гаража и издърпа
висока кукла на дракон направена от чували със слама и дървени колци.
На врата му висеше стар чан.

- Ето го змея, атака! – викна бившият войник.
- Атака! – викна Боян и започна да налага куклата като от нея започна да

хвърчи слама и камбаната да дрънчи. – Айде, идвай!

Мусаил най-накрая схвана играта и започна също да налага змея и
така докато не го разпердушиниха и повалиха.

- Победа! – викна Боян. – Още трябва.

Дора изчезна изпита лека радост,  дори задоволство. Не очакваше да
премине толкова гладко и Боян просто да го приеме. Мусаил  все повече
разбираше играта и не след дълго тичаше след него да се бие с
въображаеми чудовища. Със същия безчувствен и дървен нрав, но личеше,
че се опитваше. Тя незабелязано се вмъкна в къщата, оставяйки ги без



майчин надзор. Останалите все още зяпаха. След малко при нея влезе
Анелия с крива усмивка, като я потупа по главата:

- Видя ли, че не е страшно, не го отхапа – каза със сопнат, но приятелски
тон.

- Не знам какво да кажа – въздъхна майката, разглеждайки задачите за
параклиса.

- Успокой се,  никой няма да ти го вземе – отвърна и излезе от стаята.

После влезе Гергана, която се настани до нея и придърпа листата
дадени от Дарян.

- Трябва да го напиша или да го нарисувам, нали – промълви повече на
себе си.

- Което ти е по-удобно, не се притеснявай, помисли си добре – отговори
спокойно Дора.

Тя остави двамата да си играят до обяд. Боян го изведе извън двора,
където скачаха на смърчовете и продължаваха да се борят с
импровизирани врагове. Останалите се прибраха и отново се захванаха със
сънищата на Гери. За подобни ритуали трябваше практика. В миналото на
някои момичета нарочно не са им давали да се женят и залюбват, именно
заради сънуването. То се овладяваше с години, но на параклиса им се
искаше да стане на момента.

- Не видя ли табела, град? – Симеон я натискаше, гледайки не много
разбиращите се рисунки.

- Това е, което видях – вдигна  рамене  момичето.

Беше нарисувала детска площадка със старовремска люлка и кълбо
за катерене между няколко високи блока. След това разказа за апартамент
на петия етаж с метална врата и широк път като магистрала. Всичко ѝ
изглеждаше размазано, нелогично и ставаше прекалено бързо. Хвана се за
главата и я заби в масата:

- Не мога, не ставам за тази работа! – заяви.
- Не, просто ние много те спичаме – потупа я Дарко. – Това се учи с

години, няма как да го овладееш за една нощ. Утре искам да се
помъчиш да се разходиш, да потърсиш табели или някакъв
отличителен белег. Опитай се да наблегнеш на момента преди да
стигнеш до площадката.

- Но нищо не помня от тогава!
- Просто мисли как си стигнала до там – съветваше я ученият.

Времето до обяд мина бързо и неусетно, Дора излезе навън да
извика Боян. Синът ѝ послушно се прибра вътре да яде следван от баща си,
който спря на портата.



- Идваш ли? – попита синът му, а погледа на Мусаил се центрира върху
Доротея.

- Влизай, искам да говоря нещо с теб – каза тя

Екипа на параклиса се включи в подреждането на масата и
разпределяне на порциите от пилешката супа, която вреше на газовия
котлон в кухнята. Верка направи салата, Симеон си отвори бира, а Мусаил
стоеше отстрани и само гледаше.

- Сядай! – викна му баба Анка. – Искаш  ли нещо за пиене?
- Не – заяви и се настани на най-крайния стол.

Останалите насядаха и започнаха да си приказват. От доста време не
се бяха събирали всички за обяд, все някой тичаше по задачи, друг вареше
отвари и нямаха физическата възможност. Дарян се вписа прекрасно в
обстановката и се закачаше със сприхавия Симеон, а Гери се хилеше тихо
скрита в сянката на Вероника. Доротея се пазареше с Боян за детски,
докато яде, а баба Анка ги наблюдаваше със задоволство. Чувстваше се
горда, че параклиса живна, преди няколко месеца имаше само трима,
които едвам смогваха, а сега лека полека пак се разширяваха. Колкото и
да се противеше Симеон, Гергана бе умно и смело момиче с голям
потенциал и желание. С качествено обучение можеше да стане отмяна на
Доротея. Пръв приключи Боян, който отново зяпна баща си.

- Ще дойдеш  ли пак?
- Да, ще дойда.
- И пак ще ги бием?
- Да.
- Добре, ще те чакам!
- Хайде сега, в леглото – подкани го майка му.
- Може ли и той да дойде?
- Стига да иска – отвърна Доротея и погледна горският цар

въпросително.
- Да – отвърна Мусаил и се изправи.

Останалите запазиха мълчание, без излишни коментари. Тримата се
качиха по стълбите към стаята на Дора. Боян бе много умно хлапе за
крехката си възраст, за две години и малко говореше  ясно  и смислено,
научи се да ходи на девет месеца, а започна да ходи на гърне около
годинката. Изглеждаше по-голям и подвижен от връстниците си. В
параклиса отдаваха това на смесената му кръв, гората го влечеше и все
повече изявяваше желание да ходи с останалите на обходи, и задачи.

Като влязоха в стаята той сам свали късите гащи и легна в детското
легло. Доротея не съжаляваше за решението си и първоначалното



колебание, което чувстваше се превърна в сигурност. Реши да ги остави да
се опознаят, затова не прекрачи прага на стаята.

- Сладки сънища, Бо – каза с усмивка и затвори вратата.
- Чао, мамо – отвърна Боян преди това.

Останаха двамата, а Мусаил седна до него на голямото легло. В
стаята не влизаше пряка светлина заради огромното дърво отвън и очите
му изпъкваха.

- Ти къде живееш? – попита Боян.
- В гората – отвърна горският цар все така студено.
- При самодивите?
- Не точно.
- А, къде?
- Имам си подземен дворец.
- А, аз принц ли съм като ти си цар?
- Не точно.
- А кое е  точно?
- Ти си момче и мой син.
- Не искам да стана принц, искам да ходя и да се бия с лошите духове

като мама и Мончо(Симеон).

Мусаил не знаеше  как да му отвърне. По начало не знаеше как да се
държи с него, но изглеждаше, че момчето го разбираше  и факта, че не
изразяваше никаква емоция не го притесняваше.

- Ще ме заведеш ли да видя самодивите, някой ден?
- Ще те заведа.
- Кога?
- Не знам.
- Обещаваш  ли?
- Да.

Боян издаде победоносен звук и се завъртя на другата страна.
Мусаил остана няколко минути, докато се увери, че е заспал и излезе.
Долу членовете на параклиса се бяха пръснали и на масата седяха само
Гергана и Дарко, които обсъждаха сънуването, разглеждайки разни
материали на лаптопа. Завари Симеон и Вероника навън да мерят оградата
с идеята за гараж на новата придобивка.

- Ще прецакаме райграса – говореше  Вероника.
- И без това мислех да асфалтирам отпред, сега имаме пари и за навес –

отвърна бившият войник, но като  видя Мусаил  се обърна към него. –
Дора  те чака  на пейката пред параклиса.



Горският цар не отговори, а само пристъпи и излезе извън къщата.
Доротея седеше на пейката до чешмата, пушеше и ровеше  нещо в
телефона си. Той седна на разстояние без да чака одобрение.

- Как ти се стори? – попита тя без да отделя поглед от телефона.
- Не знам – отговори той.
- Досега не си ли виждал деца?
- Виждал съм.
- На моменти се чудя как изобщо успях да ти се вържа?! - Дора остави

телефона и го зяпна. – С какво ме  привлече?
- Не знам – Мусаил ѝ отвърна с леден поглед.
- Няма значение – размаха ръка. – Важното е, че ми се махна от главата и

вече познаваш синът ни. Както ти казах, нямам намерение да правя
циркове така, че може да идваш, когато искаш, даже и да ме няма, с
баба сте си дружки така че, ще ти отслужи.

- Добре.
- Не е зле…. – въздъхна тя,  мъчейки се да намери думи. – Все още  ме е

страх да го  оставя сам през нощта,  въпреки, че понякога се прибирам
след като се е съмнало.

- Сега, това ще  се промени ли?
- Не знам, може все още да съм ти бясна, но се чувствам…. Някак си….

По-сигурна.
- Разбирам.
- Нищо  не разбираш,  ама няма значение. Много ме тревожи това, че

Мара-Лишана дреме  в една барака в съседното село.
- Тя е слаба, няма  да позволя да направи нищо.
- Ти си знаел, че е там, нали? – Дора пак го  зяпна.
- Знаех, че е в гората, не знам къде се  намира.
- Знаел  си, че богинята на немотията и смъртта се разхожда в гората

заедно с морите си и не си ни  казал?! – тона ѝ започна да става
нарицателен.

- Това не ви интересува.
- Интересува ни, интересува и теб! – тя се приближи до него,

продължавайки да го гледа  с налудничав поглед. – Изникна маг, който
успява да се ебава дори и с теб, и който  не можем да разберем за какво
се бори  и ни разиграва като пешки, а се оказа,  че кака Мара е ключов
играч. Това засяга и нас и гората. Ако наистина иска да вика Чернобог,
значи много сме  го загазили.

- Не знаеш какво иска.
- Но трябва да разберем, преди да е направил някаква мизерия.
- Така ще бъде по-добре.
- И, ти ще ни помогнеш – Дора се приближи на педя от лицето му.
- Зависи.



- Не зависи! Като Гери ни даде по-ясна картина, идваш с нас по стъпките
на Мара.

- Не можеш да заповядваш на Горският цар.
- Това не е заповед, а задължение – тя стана от пейката. – Ще те извикам

като знаем къде ще ходим. Засега ти казвам довиждане.

Мусаил повдигна поглед без да казва нищо, проследи я с очи като
му обърна гръб и се присъедини към Симеон и Вероника, които мереха
пред портата. Остана още минута за да подреди мислите си и се върна в
гората. По това време повечето му поданици спяха, само отделни бройки
излизаха следобяда като полевици или някой таласъм, най-често
полудневниците. За хилядолетен върховен дух, Боян беше единственото
дете на Мусаил. Повече от хиляда години не бе допускал никоя да му
влезе под кожата, а самодивите и другите свръхестествени девойки
можеха да бъдат пленяващи. Историята с Доротея си имаше специфични
моменти и ситуации. Как се беше стигнало дотук е доста дълго за
обяснение, затова ще го оставим за по-късно. Сега параклиса трябваше да
се хване за следите на Морана и всичко зависеше от сънищата на Гергана.
Всички се надяваха нещата да се развият скоро, преди магьосникът да е
предприел нова крачка.

Част 18 Сънища и стъпки

Всичко се случваше като на кино…. Тя ли беше или не беше тя?
Гергана се рееше  в безтегловност в пространството. Все едно летеше, но
нямаше крила. Виждаше синя размазана шир. Трябваха ѝ няколко секунди
да осъзнае, че гледа небето. Завъртя се и нещо я повлече, някаква сила я
носеше някъде, но не можеше да прецени накъде. Видя само една табела
„Плевен“. В следващия момент се озова на онази междублокова площадка
със старото кълбо. В далечината видя апартамента на петия етаж, светещ с
бяла светлина. Затича се натам, а все едно нямаше гравитация и краката ѝ
се движеха във въздуха. Озова се пред черната врата. Пресегна се да
отвори, но си спомни думите на Дарко и се върна назад. Направи няколко
крачки и погледна между етажите. В далечината през широките прозорци
се виждаше магазин за цветя с лилава фасада и маргаритки. После нещо
силно я бутна и протегна ръка за дръжката на вратата. Миг преди да я
отвори се събуди цялата в пот, с протегната ръка.

- Доротея! – извика колкото има сила.

Шайката отново се събра в кухнята. Този път имаха достатъчно
информация за да организират търсенето.



- Плевен, а? – коментираше Симеон. – Дали да не кажем на врачаните?
- Няма смисъл, Мусаил се съгласи да съдейства – каза Дора.
- Моля?! Предумала си Мусаил да дойде с нас? – възкликна Верка.
- Не точно, но ще дойде – отвърна Доротея. – Давайте сега да се

разбираме кой ще ходи.
- Може да се стигне и до бой, така, че един билкар и един нападател –

каза Симеон. – Копелето добре се е изнесло чак на полето.

В това време баба Анка взе тесте с карти и отдели асата. Раздели ги
две по две, черно и червено и даде на всички пазители да си изтеглят по
карта.

- Червените остават – съобщи преди да са видели картите си.

Обърнаха ги и късмета се падна на Симеон и Вероника с черните
аса.

- Ех! Исках да видя Плевен, никога не съм бил в Плевен! – възкликна
Дарко.

- Друг път, пе***ас! – отвърна Анелия сприхаво.

Плевен не бе избран случайно. Най-близките познати хора, които
можеха да усетят нещо се намираха на 100км. Привидно голям и оживен
град, разположен на поле. В близост нямаше гори, в който да обикалят
самодиви и духове. Там рядко се срещаха такива създания и се появяваха
предимно полевици, таласъми, и хали. Задачите поемаха братята им по
оръжие от Враца,  но в  случая не можеха да съдействат, защото и
параклиса не знаеха какво търсят. Симеон  и Верка се подготвяха и
очакваха всичко. Затова взеха голямо разнообразие от билки и талисмани,
дългият прабългарски меч и два пистолета. Гери само обикаляше  около
тях, но не смееше да разпитва, защото бившият войник ѝ отвръщаше с
леден поглед. Към обяд всичко беше готово и опаковано, Симеон наду
рога за да извика горският цар. След минута той се показа между
дърветата зад параклиса.

- Разбрах, че ще идваш с нас на Плевен – викна мъжът.
- Плевен? – не  можа да разбере.
- Сънищата на Мара, непознатия магьосник, оказа се, че е в Плевен –

обясни.
- Разбирам – отвърна със студен глас и протегна ръка, викайки Вихрен. -

Ще ви чакам там.

Симеон повдигна вежди, не че очакваше да си бъбрят. Веселото
свиркане на Гергана, която пренасяше чували с билки го разсея.

- Нали ще ходим с Форда? – каза развеселено.



- Ако имаш една цистерна с бензин – отвърна ѝ нарицателно. – Слагай в
Паджерото.

Чакаше ги дълъг и уморителен път около 4 часа.  Щяха да са там в
късния следобед. Трябваше да преминат през няколко големи градове, да
прекосят Стара планина и така до другия край на България. На Гергана ѝ
се струваше като пътуване във времето. Тя никога не бе напускала
пределите на Родопската планина, затова зяпаше с любопитство всяко
едно населено място, през което минаваха. Верка четеше някаква книга, а
Симеон се чудеше за какво да се заяде.

- По-добре вземи таблета и се опитай да намериш магазина -
инструктира я.

Гергана направи гримаса.

След дълги часове каране и редуване на шофьорите, се намираха на
двулентовия главен път на десетина километра от Плевен. За миг
храсталака отстрани се размърда и Гергана успя да забележи Вихрен с
ездача на гърба си, който скочи и се изравни с джипа. Верка направи знак
да ги следва, а Мусаил кимна с глава и отново се скри в зеленината. Не
знаеха къде отиват, така че трябваше да разпитват за въпросния магазин за
цветя с лилава фасада. Влязоха в града и обиколиха, първо центъра, после
кварталите. Навремето Плевен е бил голям и оживен град, но сега
изглеждаше като леко запустял. Мяркаха се хора, но не много, натъкнаха
се на няколко групички деца, които се гонеха по улиците. Всичко беше
умерено и някак скучно. Накрая срещнаха един дядо, който любезно ги
упъти към целта им близо до западната индустриална зона. Не след дълго
стояха пред въпросното помещение, което изглеждаше затворено. Гери се
обърна и застана с гръб, като се опита да се ориентира откъде го беше
видяла. Съзря строен млад мъж с дънки и черна тениска да се приближава.
Очите му не сияеха, а бяха светло кафяви, почти сиви в лицето приличаше
на Мусаил. Хората реагираха доста остро като видеха млад мъж в народна
носия и жълти очи да препуска на елен, затова Дора доста отдавна му
измисли цивилна дегизировка. Носеше раница, в която се намираха двете
саби и стъпваше уверено с модерни маратонки. Застана пред тях без да
казва нищо, а Гергана го зяпна с отворена уста.

- Ще лапнеш някоя муха! – каза Симеон сърдито.
- Добре, блока трябва да е там – Гери подскочи и посочи най-близкия

блок срещу магазина.

Тръгнаха право напред към висок блок с няколко входа, а момичето
се завъртя още няколко пъти за да се увери къде трябва да влязат. В
средния вход се влизаше през стара дървена врата нарисувана с надписи и
цинизми. Вътре се носеше остър мирис на белина. Качиха се по стълбите



до петия етаж, където ги чакаше черната блиндирана врата от съня.
Симеон дръпна дръжката и установи, че е заключено. Вероника се
приближи с джобно фенерче и огледа внимателно, опипвайки ръбовете.

- Запечатана е отвътре – установи тя.
- Има доста силна магия – Мусаил постави дланта си на вратата и тя

започна да пуши.

Бившият войник опита с ритник, после с дърпане, погледна
ключалката, която беше стопена. През ума му мина бомба, но гръмнеха ли
вратата щяха да привлекат внимание, а вършеха тези неща на ръба на
закона. Остана им да огледат отстрани за начини, в които могат да се
вмъкнат. Мусаил можеше да скочи от прозореца, но магията щеше да го
отблъсне. Затова първо трябваше да установят какво точно са направили
за да може Вероника да я развали и след това горският цар да нахълта.
Верка отвори прозореца между етажите за да огледа за белези, които да я
ориентират. През това време останалите излязоха навън, взирайки се във
външните стени на апартамента. Срещнаха се на детската площадка с
кълбото от съня на Гери. Симеон наблюдаваше облепената с вестници
усвоена тераса с  бинокъл.

- Нищо, няма никакви външни белези – заяви.
- Ще пробвам нещо на око – отвърна Вероника, която приклекна.

Покрай тях мина прегърбена старица, която ги зяпна, а Гергана
отвърна на любопитния ѝ поглед.

- Вие не сте от тука? – попита рязко.
- Не, бабо – отвърна Симеон.
- А откъде сте?
- От далече – продължи разговора бившият войник. – Търсим един

приятел, живее ей там на петия етаж, ама нещо го няма.
- На петия етаж имаше една баба, ама сега не живее никой,  те внуците й

по София са – отвърна старицата и привлече вниманието на Мусаил.
- Абе, там ми каза че живее, идваме чак от Родопите да  го видим,

съученик ми е – обясни мъжът.
- Не знам, младеж, не знам, кой е приятеля ти – отговори бабата и си

отиде по алеята към блока.

Вероника я гледаше как изчезва зад ъгъла, а Симеон продължи да
снове. Никой не забеляза,  че Мусаил го няма. Старицата влезе в същия
вход и натисна копчето на асансьора.

- Мусаиле, здравей – каза с доста по-ведър глас.
- Здравей, Надежда – отвърна Мусаил.
- Точно ти ми трябваш, не вярвах, че ще те докарат – тя се обърна, а

лицето ѝ изглеждаше с 60 години по-младо.



- Искам да знам какво се случва!
- Ти  не си ми цар да ти давам обяснения! – възкликна Надежда, а очите
ѝ придобиха два различни цвята, лявото-синьо, дясното – кафяво.

- Но няма да допусна да правиш магии в моята гора! – заяви той.
- Няма спокойно – прокашля се. – Това е предупреждение. Недей да се

месиш в  моите дела и аз няма да стъпя в гората ти!

В този момент вратата се отвори и оттам изкочиха таласъми, които
налетяха на Мусаил. Той бръкна в раницата и извади двете си саби.
Съществата му налетяха отгоре с ръмжене. В това време Надежда се
изправи и придоби форма на снажна зряла жена между 30 и 40 с тъмна
права коса и широко чело. Качи се по стълбите нагоре без да обръща
внимание на схватката. Горският цар ги мяташе един по един, но те
продължаваха да излизат от вратата на асансьора. Изпаряваха се в
момента, който ги съсечеше и ставаха на пепел. От другата страна Симеон
зърна лека светлина в прозореца и побягна към входа без обяснения,
останалите го последваха с недоумение. Стигна, когато борбата
приключваше и Мусаил заби два таласъма в двете стени на блока.

- Мусаиле! – възкликна.
- Горе – отвърна спокойно и със светкавична скорост полетя по

стълбите.

Черната врата зееше отворена, а отвътре лъхаше хладен въздух.
Нахълтаха в една от стаите с облепени прозорци, а там в тъмнината ясно
се виждаха самодивски роби. Няколко на брой, почти изпепелени, а
собственичките им със сигурност бяха мъртви. Вероника влезе последна и
светна лампите. В другата стая имаше голяма желязна клетка запечатена с
восък и билки.

- Тук ме затвориха първият път – викна Гергана, чийто крака трепереха
от страх и вълнение.

Имаше химични установки, остатъци от билки, но нищо, което
издаваше цел и насока. Вероника внимателно оглеждаше масата и
колбите, които миришеха еднакво – на разтворител.

- Нищо съществено – почеса се. – Пелин, коприва, босилек, общи
работи.

Симеон изпсува и залегна по земята да провери за някакви следи.
Мусаил в другата стая разглеждаше самодивските рокли. В горите имаше
стотици момичета, не можеше да познава всички, трябваше да ги занесе на
Яна за да разберат кои липсват. Както Надежда се изрази по-рано, това
беше предупреждение, че владее ситуацията да не ѝ се бърка. Имаше два
варианта – да не се меси и взима страна или да съдейства на параклиса.



Все още не можеше да реши. Бившият войник обикаляше стайте с
UV фенерче.

- Нищо не са оставили! – ядосваше се.
- Няма да намериш нищо – съобщи Мусаил.
- Ти знаеш нещо, нали?! – Симеон се втренчи в другият мъж.
- Вещицата е много силна и умна.
- Коя е тази?!
- Надежда.
- Надежда?! – възкликна Вероника от коридора. – Тя е истинска! –

Мусаил не отговори.
- Коя е тая? – попита Симеон.
- Наполовина самодива, убила майка си за да ѝ вземе силата – обясни

Верка. – Чела съм истории с нея, но мислих, че е само легенда.
- Сигурен ли си, че е Надежда? – Симеон сновеше като разярен вълк.
- Разкри ми се, това е предупреждение – отвърна горският цар.
- Какво предупреждение, кви пет лева?! – ядосваше се бившият войник.

– К‘во иска тая?!
- Не мога да кажа – отвърна Мусаил и тръгна към изхода. –

Приключихме.

Симеон изсумтя, продължавайки да обикаля двете стаи очаквайки да
открие нещо. Започна да отваря вратите на шкафовете и гардеробите, в
които нямаше нищо. Гергана седеше в ъгъла през цялото време без да
обели дума. Вероника реши, че няма смисъл да взима празните епруветки
и колби, защото бяха третирани обилно с разтворители. Свързаха се с
останалата част от параклиса, като им обясниха какво се е случило.

- Бях почти сигурна, че е Надежда, само тя може да върти такива номера
– говореше баба Анка в параклиса на Дарко.

- Значи най-лошата вещица се е размърдала – отвърна той. – Как може да
я спрем?

- Не можем преди да разберем какво иска - каза старицата.

Доротея бе тръгнала по задачи с духове и двамата останали във
вилата седяха един срещу друг и нямаше какво да си кажат. Какво може
да иска една хилядолетна вещица?

В гората Мусаил призова Яна самодива като ѝ връчи самодивските рокли.

- Това се е случило скоро – разгледа ги.
- Нападнаха ме и таласъми - сподели горският цар.
- Най-вероятно те са убили самодивите ми.

Посланието на Надежда бе ясно и подчертано, че може да обърне
гората в хаос. На Мусаил не му се понрави факта, че иска да го върже. Все
още не знаеше какво да прави, но заповяда:



- Изгори роклите,  преди посестримите ти да са разбрали, защото ще
търсят отмъщение.

- Така ще стане, кралю - поклони се Яна и изчезна.

☼
В друг град,  в тъмно и влажно мазе Надежда слизаше надолу по

стълбите с доволна усмивка. Всеки един ход бе планиран прецизно.
Можеше да сравни параклиса със земята за няколко минути, но все още ѝ
имаше нужда от тях, там се криеше нещо, което искаше. Отвори
блиндирана бяла врата и отвътре я озари ярка светлина на луминесцентни
лампи. Там също имаше лаборатория с действащи експерименти.
Облодънна колба с гъста жълта течност вреше над газов пламък, а нещо
бистро и ароматно капеше през дълъг хладник в мензура. Пред лаптоп
заобиколен от епруветки седеше блед мъж около средата на 40те с леко
отекли очи и къса подстрижа. Дългите  му кокалести пръсти шареха по
клавиатурата.

- Шефке, събрахме достатъчно кръв – съобщи без да отделя поглед от
компютъра.

- Радвам се – Надежда се взря в епруветките с червена течност. – Робата
от Морана също трябва да стане готова скоро - започна да барабани с
пръсти на бюрото на помощника си. – Остана чергата и ако нашите
приятели от параклиса не се сетят какво ни трябва, ние ще ги подсетим.

- Какво трябва да правим? – попита с дрезгав тон.
- Ти, Свилене, ще  си седиш тук и ще си кротиш – затвори лаптопа през

ръцете му. - Аз ще потърся помощ от приятел. Андреев ден наближава,
трябва да сме готови.

Част 19 Любовно биле

Групата от Плевен се прибра на свечеряване, Мусаил го нямаше, а
напрежението извираше отвсякъде. Надежда се споменаваше само в
легендите и преданията като самодивска щерка, станала могъща вещица,
сипеща хаос и разруха. Никой не предполагаше, че ще се сблъскат именно
с нея. Баба Анка започна да вади архиви, в които имаше оскъдна
информация. Доротея и Симеон сновяха един през друг изцепвайки по
някой нарицателен коментар:

- Коя е тая, бе?! – викаше Дора.
- Доста жилава вещица – обясни Верка. – Тя е планирала всичко това от

самото начало.



- Защо тогава не действа, щом е толкова велика?! Нали сме ѝ трън в
очите?! – младата майка подскачаше като петле върху дървеното
дюшеме.

- Защото най-вероятно иска нещо наше – намеси се Анелия. – Гледа ни
много внимателно.

- Какво?! – изръмжа Доротея и инстинктивно излезе навън като огледа
площадката около параклиса.

- Параклиса има хилядолетна история, може да иска много работи –
предположи Дарко.

- Каквото и да иска, ни иска живи – заключи бабата и се изправи като
плесна с ръце. – Кое време е?! Отивайте да спите?! Няма  да се
занимавам с вас!

Останалите я изгледаха под вежди и бавно се изнизаха навън в знак
на протест, където продължиха безсмислените коментари. Само Гери,
малкото изоставено момиче седеше на ръба на масата и гледаше в точка.
Баба Анка понечи да викне, но после се разколеба и започна спокойно:

- Добре се справи, Гергано, качвай се горе и легни да спиш.
- Ще сънувам ли пак? – бавно извърна поглед като не смееше да я

погледне в очите.
- Най-вероятно, не, не се притеснявай, никой няма да ти направи нищо –

Анелия я хвана за раменете, после погали бузата. – Отивай да поспиш.

Чувството за несигурност плашеше всички. Факта, че срещу
Родопския параклис седеше върховен магьосник, който разиграваше дори
горския цар нямаше да даде мира на нито един член. Липсата на всякаква
информация допринасяше за пълната безизходица, която се очертаваше.

От друга страна Мусаил трябваше да поиска обяснение. Таласъмите,
които му налетяха изобщо не трябваше да са там и прие случката като
второ предупреждение от вещицата. Тя навярно знаеше, че Радан няма да
остане неразпитан, въпросът беше докъде е връзката. Реши да не го
призовава в двореца си край орлово гнездо, а сам да го намери по
самодивските сборища. Главатарят на таласъмите почти всяка нощ
свиреше на гайда по различни седенки и сбирки.  Понякога излизаше и
пред хората, обичаше да се маскира като уличен музикант и да весели
народа в различни градове. За  разлика от останалите си побратими
таласъми не изглеждаше толкова зловещ, а някак по-човечен. Дълги
мустаци, остра брада и очи като на котка подчертаваха образа му. Песента
му играеше като младите пъргави самодиви и юди хванати за ръце около
червената трева на сборището. Нямаше огньове, само една дълга трапеза
отрупана с вино, плодове и хлябове, постлани на земята черги, на които
вместо хора седяха всякакви видове горски духове. От време на време на
такива пирове се мяркаха и змейове, но повечето страняха. Горският цар



пристъпи бавно и веднага привлече внимание. Всички започнаха да го
поздравяват, а хорото продължаваше да се вие. Като го видя, главният
таласъм също кимна и се приближи без да спира да надува гайдата си. Не
след дълго мелодията секна и се разнесе глъчка.

- Царю, горски, изсвири ни някоя мелодия на кавала – викна Радан.
- Сега ще говорим – изрече Мусаил. – Ела с мен.

Вниманието на останалите се разсея и никой не следеше двамата
главатари. Те не бяха клюкари като хората. Когато горският цар не ги
викаше не се обаждаха, не го занимаваха и не се месеха, продължаваха си
своето без да задават излишни въпроси. Той обърна гръб на сборището и
тръгна през гората,  следван от Радан. Когато се увери че наоколо няма
жива душа спря до едни скали и се завъртя. Жълтите му очи изпъкваха в
мрака и се извисяваха една глава над главатарят на таласъмите.

- Видях братята ти в града – започна Мусаил безизразно.
- Така ли, какво са правили там? – попита Радан с бавен тон.
- Служеха на една вещица.
- Моите таласъми? – сивите му очи светнаха в недоумение.
- Същите.
- Не знам, царю, не съм чувал такова нещо! - беше категоричен, а

горският цар пристъпи бавно към него.
- Сигурен ли си? – гледаше го отвисоко и личеше, че не му харесва

отговора. – Защо ме лъжеш?!
- Не лъжа, царю,  не лъжа – задържа ръцете си в молитва.
- Държиш се като човек, обикаляш градовете, общуваш с хората, но това

е друго….
- Какво друго?! Какво да направя?! – говореше  Радан по-нисък от

тревата. – Ще викна всички таласъми и открай света, да се  броим.
Нищо не съм направил, нищо не знам! Наказвам ги, честно ти казвам,
че ги наказвам ако започнат да правят бели!

Мусаил се поколеба дали да каже следващото изречение, но избра да
му се довери.

- В царството ми има някой, който разваля реда. Искам да бъдеш
внимателен!

- Разбира се, царю, горски! – поклони се таласъмът.
- Преброй си таласъмите и ако те усъмни някой, ела направо при мен –

заяви царят и разговора приключи. Завъртя се и с бавна крачка тръгна
през гората, оставяйки главатаря сам.

Яна самодива вече знаеше за ситуацията и също наблюдаваше
сборищата отблизо, а Горан и благородния орел щяха да научат скоро. На
тях можеше напълно да се довери, в останалите имаше съмнения. Бяха го



предавали и преди при конфликта с Мара, можеше да го направят пак,
гаранция никаква. Предполагаше, че е някой достатъчно умен за да
настрои таласъмите да тръгнат след него и няма да се колебае да търси
слаби духове в поданиците му за да може да ги манипулира. Този път
гората не беше на прицел, по-скоро искаха да му вържат ръцете. Надежда
искаше част от Родопския параклис.

На сутринта напрежението в параклиса спадаше и членовете
изпълняваха рутинни задачи, стараейки се да не мислят за надвисналата
заплаха. Доротея четеше приказки на Боян и Гери в хола на дивана,
Симеон се занимаваше с новия навес за Форда, Вероника изпълняваше
задачи за баене, а Дарко връхлетя през вратата с въпрос:

- Бабо, къде леем куршум? Тука на камината ли да ги вкарам, че преди
малко ми се обадиха, че ще дойдат след един час?

- Не, зад къщата в пристройката, запали печката, че скоро не са идвали –
обясни Анелия, която пиеше кафе с цигара в кухнята.

- Слушам, бабе – козирува Дарко и напусна.

По едно време имаше бум на леенето на куршум и от параклиса
обособиха една от най-старите пристройки. Зад голямата хижа се
намираше малка спретната стара къща с каменен покрив, измазана с бял
кирпич. На повече от 200 години е служила за дом на предните поколения
пазители. Имаше две просторни стаи, в една от които се намираше печката
и шкафове заредени с нужните съставки за ритуала. Нямаше нито ток,
нито вода затова осветяването ставаше с газови лампи и вода се носеше в
легени. Като стъпи на дървения скърцащ под Дарян се пренесе назад във
времето. Трябваше задължително да я реставрират. Старинните скринове
от масив и калената камина превърната в печка от парчета ламарина го
караха да се чувства като герой на Вазов.

В другата част Доротея четеше приказка за принцове и принцеси, а
Боян бързо се отегчи. Малкото момче скочи от дивана и се насочи към
кухнята, където си беше паркирал част от количките.

- Не искаш ли да разбереш как свършва – попита майка му.
- Не – категорично заяви и мина през портала за кухнята.
- Аз искам – намеси се Гери, която слушаше с охота.

Дора ѝ отвърна с усмивка и продължи да чете. Разказваше се за
царски син, предаден от братята си, пуснат на произвола, който прави
добро и си заслужва вълшебен меч, с който убива змея и се жени за
дъщеря му.

- Така царският син властвал над змеевите земи до края на дните си и
всички били щастливи - завърши младата майка, а Гергана въздъхна.



- Защо всички приказки имат щастлив край? Не винаги нещата са  цветя
и рози….

- Явно не си чела достатъчно - потупа я Дора.
- Доротея! Някой крещи на портата – провикна се баба Анка.

- Ох! – изпуфтя тя и тръгна да излиза. – Сигурно са тия на Дарко.

Симеон, заедно с колата ги нямаше отпред, а една старица дърпаше
портата и викаше истерично:

- Помощ! Моля ви, помогнете!

Дора повдигна вежди и без да отговаря се приближи. Старицата беше
ниска с къса сива коса и големи очила като бръмбар стискаше устни като
сърдито дете.

- Омагьосаха внучката ми, внучето омагьосаха – повтаряше, а Доротея
от другата страна я гледаше все така мълчаливо.

Отвори портата, а старата жена й налетя като я хвана за раменете и я
разтърси:

- Помагай момиче!
- Спокойно, сега – Доротея се дръпна назад. – Какво се е случило?
- Внучката е болна…. Едно момче ѝ завъртя главата и сега, нито спи,

нито яде. Викам на сина, той я е омагьосал! Нашето момиче не е
такова!

- Кой клас е твоето момиче? Това са нормални неща – обясни спокойно.
- Не е! Омагьосана е! 11 клас е! – настояваше тя и извади от чантата

пачка с пари увити във вестник. – Ето, десет години ги събирам от
пенсията, моля ви, излекувайте я.

Дора побутна ръката ѝ с думите:

- Дръж си ги за черни дни. Ще я видим твойта внучка колко е
омагьосана. Чакай тук.

Върна се към къщата да извика Гери, която го прие с голям
ентусиазъм. Без да взимат много приготовления качиха бабата на
Самурайката и потеглиха за града. Там живееше Миглена в къща заедно с
майка си, баща си и баба си. Симпатично момиче, гимназистка във
фолклорното училище в Широка лъка, добра и отзивчива. По думите на
баба ѝ не била излизала от стаята си и три дни ридаела и страдала. Като
наближиха китния двор завариха майка ѝ отпред да плеви довара. Жената
съзря видя сивия джип от параклиса и викна по бабата:

- Ма, майко, ма нали ти казах да не ги викаш!
- Е, сега те ще ти кажат, че е омагьосана!



- Поне мога да поговоря с нея, ако не друго – намеси се Дора. – Всички
сме били млади и влюбени.

- Пробвай, ама не пуска никой – въздъхна майката и се върна към
работата си.

Качиха се горе при стаята на девойката, а Дора почука няколко пъти.

- Махайте се, няма да отворя! – чу се жален глас.

Опитаха да влязат със сила, но врата бе заключена.

- Нали не си за един счупен прозорец – попита Дора  бабата, която
поклати глава, после се обърна към Гери. – Сега ще се покатерим малко
ние.

За да стигнат до прозореца на нейната стая трябваше да обиколят
къщата и да се качат на куп трупи, после да се наберат на перваза.
Завесите бяха пуснати и не се виждаше нищо. Доротея почука отново с
думите:

- Ако не отвориш, троша прозореца!
- Не! – възкликна от другата  страна.

Младата майка въздъхна и без да му мисли помоли баща ѝ за флекс с
диск за стъкло и внимателно изряза процеп близо до дръжката. Гергана я
подпираше отдолу да не падне докато борави с машината. Отвори го и
помогна на помощничката ѝ да влезе в тъмната прашна стая, от която се
носеше мирис на застояло. Миглена лежеше на леглото завита през глава
и изкрещя когато усети че са вътре:

- Махайте се!
- Спокойно, няма да ти говоря глупости като вашите – отвърна Дора. –

Само ми кажи кой?
- Няма!

Тя въздъхна и рязко дръпна завивката откривайки момичето по лека
лятна пижама цялото обляно със сълзи. Покатери се над нея и каза с рязък
тон:

- Кажи ми само кой така те мъчи, да не ви бия и двамата!?
- Няма! – викна истерично Миглена, а Доротея светкавично дръпна

телефона от ръката ѝ и отскочи назад. – Дай ми го!

За няколко секунди успя да ѝ отвори Фейсбука и да намери най-
често гледания профил и съобщенията. Без съмнения нейната голяма
любов се казваше Иван, учеше в спортното училище и живееше в града.
Даже разбра и къде е, пиеше кафе в едно заведение на центъра. Миглена ѝ
скочи на гърба с викове, а Дора хвърли смартфона зад гърба си и падна на
леглото.



- Да живее Фейсбук – възкликна фалшиво като се завъртя и хвърли
момичето на леглото. – Пореви си още малко, ще пратя някой да ти
донесе отвара – обърна се към Гергана, която гледаше леко уплашено.
– Хайде, приключихме тук.

Спуснаха се обратно през прозореца като завариха майката на
влюбената на двора.

- Бабата беше права, някой ѝ е дал любовно биле – съобщи. – Ще я
оправим.

На път за центъра се свързаха с Вероника, оказа се че има готова
отвара, затова щеше да я достави почти веднага.

- Сега ще  го накажем ли? – попита Гери.
- Засега само ще го проследим, интересно ми е колко момичета е

зарибил – отвърна Дора и извади смартфона си, подавайки го на
момичето. – Можеш ли да се оправяш с тия работи? Направи една
група във Фейса за ужилените от Иван и добави Миглена.

Гергана нямаше много опит с такива машинки, но се справи. След
малко крачеха по центъра и наблюдаваха въпросното кафе, в което седеше
Иван с друго момиче. Те се настаниха на пейка на безопасно разстояние за
да огледат периметъра. Както предполагаше всичко беше детска шега,
защото приятелите на Иван седяха на съседна маса и внимателно
подслушваха разговора. Билето вече имаше ефект, защото другото
момиче, говореше пламенно със събеседника си и по всичко личеше, че му
се обясняваше в любов. След малко започна да му се натиска. На
съседната маса две момчета се хилеха тихо.

- Тъпаци! – възкликна Гери. – Трябва да направим нещо.

Доротея не отговори, познаваше момичето, казваше  се Валя, вкара
профила ѝ в групата. След срещата им Иван я остави обляна със сълзи и
напусна набързо с приятелите си, които бяха горди, че отварата е
подействала. Двете момичета от параклиса ги следваха от по-близко
разстояние за да разберат коя ще бъде следващата им жертва. Говореше се
за отмъщение и вулгарни думи по отношение на група момичета от друга
компания. Те се спряха от вътрешната стана на оградата на училището и
започнаха да обсъждат следващата мишена. В това време Дора получи
съобщение от Верка, че Миглена е получила антидота и е открила нови
две момичета от предния ден. Получиха и техните контакти. Слухтувайки,
Гергана разбра коя ще е следващата девойка и как ще ѝ дадат билето, а
Дора само това чакаше. С моменталното съдействие на Миглена и
останалите три попарени издириха последната, която се казваше Патрисия
и успяха да стигнат пред къщата ѝ пред къщата преди момчетата да си
уредят среща с нея. Там се събраха и потърпевшите ѝ приятелки като



старателно обясниха на симпатичното русо девойче какво я чака. Настана
общо недоволство. Гергана се включи в ругаенето и беше готова да
помага да му отсекат топките.

- Момичета! – намеси се Верка. – Имам по-добра идея – извади малко
стъклено шишенце. - Това е любовно биле. Трябва да сложите нещо от
човека, в който искате да се влюби и Иван да го изпие. Има още време.

Момичетата се спогледаха.

- Може ли да ви помолим за едно последно нещо?

Иван барабар с приятелите си седяха на пластмасовите маси пред
хранителния магазин в горната част на града и играеха карти. Гери се
приближи и установи, че едно от момчетата пуши цигари и реши да
атакува точно него. Приближи се до тях с думите:

- Момчета, дайте някви стотинки за един хляб, нищо не съм яла….
- Бегай от тука! – викна другият нарицателно.
- Дайте де, пепелника ще ви изхвърля – Гергана се пресегна за пепелника

и го взе.
- Махай се! – викна Иван и я побутна, но тя вече държеше един угасен

фас.

Следващият на ход бе Доротея, която ги издебна да станат и се
засили към другият приятел с чаша кафе. Той нямаше навика да си връзва
връзките затова тя полетя с топлата напитка и случайно я изля точно на
маратонките му. Издаде глухо стенание от горещата течност, а Дора
веднага се спусна да го чисти, изрязвайки част от връзката му.

- Съжалявам, но бързам, викат ме спешно – говореше тя.
- Аз ще я изчистя – отвърна момчето, а младата майка се скри зад ъгъла.

Патриция си уреди среща с Иван на тихо и не много оживено място
в града край спортното училище. Там в засада чакаха останалите няколко
девойки, а Гери, Вероника и Доротея гледаха от далече развръзката. Иван
дойде и ѝ подаде сок, но тя не го отвори и му каза няколко приказки, след
което се появиха останалите. Хванаха го и насила му наляха отварата в
устата. Докато успя да извика за помощ двамата си приятели вече го беше
хванало и се хвърли на врата на един от тях. Момичетата видимо  се
забавляваха, а другарите му побягнаха с псувни. Иван ги гонеше с викове
и обяснения за любов. Гергана не можеше да е по-доволна.

- Това лош или хубав край е? – попита я Дора.
- Всички се обичат, значи трябва да е хубав – отвърна засмяна.
- След три-четири дена ще отшуми – обясни Верка.



Така приключи една любовна история с любезната подкрепа на
любовното биле и няколко приятели. Само не разбраха откъде е докопал
отварата, но и най-неопитната вещица би могла да я приготви с нужните
съставки.

Част 20 Змеев бардак

Настроението на момичетата в параклиса беше приповдигнато, а
Симеон не можеше да осъзнае защо са толкова весели. Гледаше ги под
вежди докато се хилеха, а не след дълго и Дарко се включи в хора. Имаше
чувството, че само той се притеснява за Надежда, останалите си го караха
както всеки друг ден. Изниза се безшумно, оставяйки другата част да се
залива от смях с днешния случай на Дора и Гери. Не можеше да се кикоти,
докато над параклиса имаше надвиснала такава опасност.

- Симеоне! – чу глас, докато излизаше от портата, обърна се и видя баба
Анка на пътеката. – Утре ела пред параклиса по изгрев слънце.

- Добре – потвърди и си продължи по пътя.

Мислите не му дадоха мира и през цялата нощ не можа да мигне.
Факта, че не знаеше какво иска вещицата щеше да го изяде отвътре. Какво
може да иска една върховна вещица от Родопският параклис? Душата на
някой?! Едвам дочака да се покаже слънцето и запали обратно. Анелия го
чакаше пред портата.

- Викнах те сега, защото таласъмите лягат да спят - проговори. – Ела.

Заведе го в малката постройка на параклиса като затвори вратите
плътно за пръв път, откакто Симеон бе част от пазителите. Хвана и
посмести тежкия свещник, откривайки сивия дебел мокет. Махна и него, а
отдолу се показа студен каменен под. Извади от ризата си халка и я мушна
в оголената фуга между два камъка. Дръпна я рязко и се отвори дупка
колкото да се промуши човек. Вътре не се виждаше нищо, затова му
подаде фенерче. Вътрешната част на тайника изглеждаше плитка, около
метър, там стояха грубо изработена стомна, черга, вретено и малък сандък
с ключалка. Симеон не можа да сдържи изненадата си:

- Това са….  вълшебни предмети? – попита плахо.
- Едни от най-силните – обясни баба Анка. – Още отпреди Перун да

заживее в Пирина.
- Защо ми ги показваш?
- Защото никой друг не знае – Анелия го гледаше със студени сиви очи.

– Ако стане нещо с мен и ме убият или бутнат параклиса и сте в
смъртна опасност, с тях ще  се спасите. Стомната никога не пресъхва,



чергата лекува всичко, дори най-тежко болния, след като преспи на нея
се оправя, а вретеното  ми  е подарък от орисниците, на него се предат
съдби, а  от сандъка само аз имам ключ и ще си иде заедно с мене.

- Разбирам… - успя да изрече само Симеон, чувстваше се поласкан от
доверието, което му гласуваше Анелия, но и притеснен. – А защо ги
криеш тук? Няма ли да са по-добре при книгите?

- Сринат ли къщата ще сринат и мазето – обясни старицата. – А този
параклис е осветен, никой от тия зверове не може да стъпи. На
вещиците краката им се палят като стъпят на първото стъпало, на
змейовете устите им пресъхват. Много са кръжали около него, но
никой не е пристъпвал.

- Ами чергата? При нас са идвали толкова болни, могли сме да ги
излекуваме с нея!

Баба Анка започна да цъка с думите:

- Не е толкова лесно с ваденето на човек от гроба. Колкото дни си имаш
- толкова,  иначе друг трябва да плаща за твоя живот, освен ако не
молиш орисниците за милост, но те не са толкова милостиви.

- Искаш да кажеш, че ако спасим един човек, ще умре друг?
- Именно…. А, ако попадне в чужди ръце може да стане и по-лошо.

С това изречение разговора им приключи и те върнаха всичко на
мястото си. Запечатиха дупката, отгоре мокета и свещника, след което
отново отвориха широко врата да се вижда огъня. Там идваха както
прости, така и образовани хора, бедни и богати, но знаеха ли колко
сложно се случваха нещата или просто вярваха в чудеса? Знаеха ли, че
Родопският параклис беше едно камъче в морето, бележещо дълбок
подводен риф?

҉

Там, край Свиленград имаше един бардак. Имаше го от стотици
години, защото това бе доста древна професия. Този не приличаше на
останалите, макар че по външен вид, човек не можеше да го различи.
Работеха и хубави и грозни, и слаби, и дебели, всякакъв избор за всеки
вкус, даже и за митичния. Самодиви,  полу-самодиви и смъртни си
живееха в синхрон като колежки, но нито една против волята си.
Харесваше им, пари се изкарваха, защо не. Никой не ги насилваше да го
правят, те просто си живееха там.

Надежда пристъпи напред с уверена крачка минавайки стоманената
порта. Влезе в триетажната сграда, която на пръв поглед приличаше на
хотел, само  розовия надпис „хотел Романтика, дом на услугите“ издаваше
същността ѝ. Лъхна я приятен аромат на рози и десетки горящи свещи.
Пода бе покрит с мек килим в червено и черно, а обстановката



изглеждаше романтична и блажена. Срещу вратата имаше рецепция, на
която седяха симпатично момиче сплетено на плитка, оскъдно облечена
жена под 30 и двама мускулести бодигарди. Те си коментираха нещо,
когато видяха вещицата, която носеше тъмни очила, момичето с плитката
подскочи от стола като ужилена и заговори с леко притеснен глас:

- Ъ…. Имате ли уговорка?
- Не, точно – отвърна Надежда и свали очилата. - Искам да говоря с

шефа ти.

Очите й посмутиха останалите, а рецепционистката остана на място
и попита:

- Търсите си работа?
- Заведи ме при Драгомир, душичко – каза с крива усмивка.

Тя изглеждаше свито момиче, притеснително, не ѝ подхождаше този
тип работа. Тръгна нагоре по стълбите, следвана от Надежда. Двамата
мъже отзад се спогледаха и също ги последваха. Горния етаж служеше за
работно  място на смъртните жени. По това време нямаше много работа и
четири-пет колежки седяха на червените дивани във фоайето и
клюкарстваха. Проследиха ги с очи като пресякоха тяхната територия и
продължиха нагоре. За третия се стигаше през вити стълби в дупка в
тавана, там излъчването бе съвсем различно. Самата обстановка в зелено и
жълто пренасяше човек в дълбините на гората, а красивите самодиви само
чакаха да задоволят и най-извратената фантазия. Горските красавици
галантно поздравяваха с глави. Разхождаха се юди, както и вили, подобни
на самодивите, но малко по-високи с черни очи и коси, можеха да летят.
Рецепционистката също ги поздравяваше ведро. Следваха още едни
стъпала водещи до скосено помещение с широки прозорци. В дъното се
намираше една единствена врата, на която пишеше „Управител“. Тя
почука и влезе. Вътре имаше комплект черна холна гарнитура с ниска
маса и почти празна кутия с бонбони. На един от фотьойлите седеше
строен атлетичен мъж с катранено черна коса и тъмно сини очи. Гледаше
някакъв анимационен филм и ядеше сладко.

- Рая, какво става? – попита преди да влезе Надежда. – А, ясно – изправи
се и размаха ръце – Оставете ни!

Останалите с видимо недоволство отстъпиха назад и затвориха
вратата. Останаха само двамата, управителят отново седна на креслото
подканвайки вещицата, която остана права.

- Какво искаш? – попита Драгомир.
- Услуга – отвърна твърдо Надежда.
- Аз съм бизнесмен, не слуга – отвърна мъжът като я погледна строго. –

Не искам да си цапам ръцете.



- А аз не те питам – отвърна вещицата и се настани срещу него.
- Какво може да ми дадеш за тази услуга? – тона на управителят премина

от спокоен и непринуден в сериозен, и строг. – Имам пари, хубав
живот, която си пожелая може да е моя! Какво може да ми предложиш
ти?

- Гордост – беше категорична Надежда. – Може да си живееш като цар
тук, в твоето хубаво бардаче, но си оставяш разочарование за
собствената си раса. Чистокръвен и красив змей, който не може да
стане на змей.

- Какво намекваш, Надежда?! – Драгомир се приближи до лицето ѝ. –
Напуснах Змейково преди хиляди години.

- И  може да се върнеш като властелин – подкокоросваше го Надежда. –
По-силен си от повечето от тях и го знаеш, но никой не те приема,
защото не можеш да приемеш пълна змейова форма.

- Отдавна съм ги зарязал – отвърна той без да трепне. – Ако искат да
умират,  аз си имам собствен път.

- Не мисля,  че можеш  да ми откажеш.
- Защо?
- Защото ще е жалко ако инквизицията научи какво има на третия етаж –

Надежда се усмихваше лукаво.
- Хайде да не се плашим с инквизицията, защото са доста подкупни и са

ми приятели – направи знак за пари.
- Не всичко се купува с пари в тоя живот, Драгомире!

Драгомир се усмихна и облиза острите си зъби:

- Именно.
- По-добре съм ти като приятел, отколкото като враг – продължи тя. – И

двамата можем да си направим доста мръсно.
- Ти започна, като ти отказах. Не знам какво искаш  да постигнеш?
- Само да си изпълня целта.
- Предполагам е нещо мръсно.
- Нещо, от което може да се възползваш и ти, стига да си достатъчно

умен.
- Слушам те – повдигна ръце  Драгомир.
- Ще сваля слънцето – усмихна се тя.
- Това е лудост!
- Почти всичко е готово, чакам само точния момент.
- Какво ще правиш с него и как аз ще спечеля от това?
- Ще го пренеса на долната земя,  а тук ще настъпи вечна нощ.
- Ще настъпи пълен хаос, самодивите и змейовете ще превземат света на

смъртните и всичко ще се обърка – говореше  Драгомир.
- Повече работа за теб – вещицата се почерпи от бонбоните му. – Повече

възможности, най-накрая може да спреш да се криеш като мишка.



- Не се крия! – заяви змеят. – Кажи ми само, защо го правиш?
- Връщам услуга на приятеля, който ме посвети в това изкуство –

отвърна тя без капка чувство. – Скитах доста дълго време на долната
земя, отхвърлена от всички, само той ме взе за чирак и ми показа как да
владея силата на самодива-вещица. Мечтата му беше да види слънце на
долната земя и аз ще му го дам! Това ще бъде първата стъпка към
връщането на старата вяра.

- Много трогателно, пуснах сълза - Драгомир направи гримаса.
- Не е трогателно, този свят е прекалено скучен, хората са скучни. Имат

нужда от нещо зловещо за да повярват отново.
- Ами върховните богове, мислиш ли, че ще те оставят да си играеш?
- Те са ми приятели – засмя се Надежда. – Вярата ни е почти умряла и те

са склонни да си затварят очите, само и само някой отново да си
спомни за тях. Отчаяни са, защото забравят ли ги – умират. Дървото
съхне, силите им отслабват и все повече се отдалечават от хората.

- Ще съживиш една отдавна забравена легенда – усмихна се змеят.
- Точно така – вещицата погали черната стърчаща коса на Драгомир и се

приближи на педя от лицето му. – И ти може само да се възползваш от
това. Сега  ми кажи, с мен ли си?

- Ще ти помогна, просто защото искам да видя какво ще стане и докъде
ще стигнеш. – отвърна змеят. - Какво ти трябва?

- Отрова – отговори и се отдръпна назад. – Ти си змей-усойник, слушала
съм легенди за твоята отрова, че няма лек за нея и поразява всичко що
докосне.

- Правилно си слушала, аз съм един от малкото усойни змейове, които
убиват бавно и мъчително – Драгомир повдигна преобразената си ръка
от тъмно зелена към черна змийска кожа и нокти по-големи от губерки,
по които пълзяха капки от гъста жълтеникава течност.

- Хубаво – заключи с усмивка. – Очаквай новини, в най-скоро време ще
ти обясня какво трябва да направим.

- Разбира се – Драгомир върна човешкия облик на пръстите си и подаде
ръка.

Надежда я стисна в знак на примирие и двамата се изпратиха по
живо по здраво като съюзници. Рая гледаше с тъга широкия му гръб,
който изпъкваше под елегантната риза, докато стоеше пред портата и се
сбогуваше с вещицата. Не смееше да му каже нищо, останалите също
мълчаха в знак на респект. Той се върна в офиса си и продължи да си
гледа филма.

Драгомир беше змей изгнаник, роден и отгледан по пещерите на
Змейково, заедно с братята и сестрите си, всички от които приемаха лик
на огромни драконови чудовища, всеки със своите сили. Само малкият
Драго не успяваше. Беше по-силен от останалите, с остри зъби и нокти,



най-добрия летец, най-бързият и най -смелият, но змийската му  кожа не
покриваше цялото му тяло. Не порастваше в огромен звяр с рога и огнен
дъх. Седеше си малък колкото човек, само крилата му стърчаха като
летеше. Не след дълго другите змейове започнаха да го отритват. Мислеха
го за неспособен, въпреки, че побеждаваше и по-големите. Осъзнавайки
положението, си взе довиждане с домашните и напусна Змейково. След
години скитане по света кацна на нестандартно място в нестандартно
време, което го постави на нестандартна позиция, а именно като
универсален сводник. Не пречеше на Мусаил, затова Мусаил не пречеше
на него и всичко вървеше в синхрон, без проблеми. Дали вечната нощ на
Надежда щеше да изкара братята му и най-накрая щеше да се докаже като
герой? И можеше ли да се нарече герой, като беше просто един
собственик на Дом за услуги? Въпреки това хаоса го привличаше,
обичаше напрегнатите ситуации, обичаше да мачка. Чудеше се как
Надежда ще успее да възроди старата вяра, в която никой не вярваше.
Една безкрайна нощ само щеше да нанесе необратими последствия на
земеделието и всичко останало. Какво целеше вещицата? Какъв щеше да
бъде следващия ѝ ход?

Част  21 Царицата на живата вода

Благодарение на щедрата сума от бизнесмените нашите герои имаха
възможността да изпълнят някои модификации на стопанството. Симеон
маркираше мястото за новия навес, а Доротея и Верка търсеха подходящо
място за две беседки на поляната. Скоро щяха да поправят и покрива на
старата къща, който течеше. Гергана все още живееше в хижата и явно
чакаше да я изгонят за да си тръгне. Нямаха спешни задачи, затова
посветиха времето си на домашната работа. Умниците поизчистиха
лабораторията и складовете, а останалите двама се заеха с домакинска
работа като пране и битово почистване. Боян усърдно помагаше на майка
си да измият пътеките в двора като се  разхождаше бос с дълга четка в
ръце.

Привечер двуетажната хижа светеше, а вечерята се печеше на
барбекюто. Всички задружно седяха на дървената маса отвън и разменяха
приказки. Малко след вечерята, когато нощта взе пълен превес,
телефоните започнаха да звънят последователно, а на параклиса им
личеше, че не им се ходеше никъде. Доротея стана и отиде да отговори.
След минута се върна с лека досада:



- Захари, археологът – съобщи. – Пръстена е изчезнал и има дух на
разкопките.

- Ох, леле! – възкликна Симеон, ставайки от мястото си. – Една спокойна
вечер няма в тоя живот!

- Я недей да се оплакваш! – викна баба Анка.
- Може само аз да ида – предложи Дора.
- Да, бе, да те размята по язовира, да вземе да те удави! – отвърна мъжът

насочвайки се към бараките.

Събраха набързо талисмани и билки за гонене на духове, накатериха
се в Паджерото и потеглиха към язовира, където се намираха разкопките.
Още преди да стигнат в далечината се виждаха светкавици от тъмното
небе надвиснали над бистрите води на Доспат. Захари ги чакаше на пътя
видимо притеснен и объркан, а шатрите заедно с оборудването летяха във
всички посоки.

- Пръстена го няма от вчера сутринта – започна с притеснен глас,
заглушен от вихрушката, която се виеше около тях. – Снощи язовира
беше много бурен, днес ни вдигна във въздуха.

Симеон и Доротея се спогледаха, явно и тук нямаше да им трябва
огледало. Духът изглеждаше силен и много бесен. Захари се заключи в
колата и се сви на кълбо, а двамата пазители навлязоха в зоната на
разкопките. Връхлетя ги ураган, който замалко не повлече Дора, която се
хвана за едно  дърво.

- Чакай! – викна Симеон. – Ние сме от Родопския параклис! Ще ти
помогнем!

- Пръстена! – заяви плътен женски глас. – Върнете ми пръстена?!
- Твой ли е?! – попита Симеон.
- На царя, моят съпруг! - Над язовира се заформи красиво женско тяло,

сияещо в различни светлини. Роклята й бе направена от бисери и
скъпоценни камъни и блясъка им се отразяваше във водите на язовира,
отпечатвайки зловещо сияние. За миг вихрушката секна и  всичко  се
успокои. – Живата вода, преглътнах, ама пръстена не може! Ще събудя
змейовете, слънце няма да видите!

- Ще го намерим, няма страшно -заяви мъжът. – Ти бъди спокойна.
- АКО! – вихрушката отново се завихри по-силна от преди. – НЕ ГО

ВЪРНЕТЕ ДО ДВЕ НОЩИ! БЯЛ ДЕН НЯМА ДА ВИДИТЕ!

Силният вятър ги грабна и отнесе отново на пътя при колите.
Доротея се насочи към колата на Захари и почука енергично. Той отвори
стъклото и загледа въпросително.

- Това е царицата на живата вода! – заяви Доротея. – Пръстена е
вълшебен и изпълнява желания.



- Както в приказката?!
- Не точно, но да. Имаме нужда от информация, кога е изчезнал, къде е

бил, кой предполагаш, че го е взел? – размаха пръст. – Без никаква
полиция, кажи и на колегите ти!

Без да задава излишни въпроси и коментари ги заведе в малката
галерия на град Доспат, там в мраморното подземие съхраняваха новите
артефакти от разкопките.

- Искате да кажете, че разкопките край язовира са от приказката за
Живата вода – питаше научният работник, докато двамата от параклиса
оглеждаха подземната галерия и празният стелаж, на който трябваше
да  бъде пръстена.

- Нещо такова – отвърна Дора. – В приказките има известна символика и
не си представяй всичко така, както си го чел, защото е редактирана
милиони пъти и направена за деца. Действителността на някогашните
българи е била малко по…

- Вулгарна – довърши я Симеон. – Нали знаеш ритуала гонене на змей,
Спасовден, а ако знаеш какво се прави на Водици….

- Това няма значение, в момента – прекъсна го младата майка. –
Символите са едни, живата вода, пръстена и кралицата. Духът й е
страшно силен и факта, че се е събудила означава, че някой използва
пръстена. И за разлика от приказките, където злато и сребро блика от
нищото, в действителност трябва да се спазва баланс.

- За какво може да го използва?! – възкликна Захари.
- Ти няма ли да използваш пръстен,  които изпълнява желания? – намеси

се Симеон  сочейки камерата ориентирана към входа. – Трябва да
изгледаме записите.

По думите на археологът пръстена бил взет предната сутрин. В това
време в помещението били влизали само шепа студенти и чистачката. На
камерите не се виждаше никой от влизащите да носи пръстена, затова
всички оставаха заподозрени. Тримата седяха в малкия тесен офис
миришещ на цигари и разглеждаха записа.

- Сигурен си, че онази вечер остави пръстена точно там? – питаше
Симеон.

- Убеден съм, станало е сутринта. Излязохме и заключихме към девет и
нещо. – отвърна Захари, сочейки монитора. – Виж, 11 часа влизаме ние
с колегите и тогава видяхме, че го няма.

- Преди това имаме двама студенти и чистачката – констатира Дора. –
Тази вашата чистачка, днес беше ли на работа?

- Не, тя е почасово, идва три пъти в седмицата.
- Давай да видим къде живее – каза Симеон и плесна с ръце. – Май ще

намерим крадеца по-бързо от срока на кралицата.



Леля Данка, както я наричаха в галерията беше жена на 50 от ромски
произход и се водеше, че живее в ромската махала на съседно село. Дори
пръстена да бе у нея и да знаеше как действа, от параклиса трябваше да
подходят внимателно. Проучването им коства по-голямата част от нощта,
затова като излязоха вече се беше съмнало. Решиха да я изчакат още час,
дали ще се появи и това не се случи, както си го и мислеха. Потеглиха към
близкото доспатско село и право в махалата, където цареше купон още от
снощи. Свиреха акордеони, биеха тъпани, а на правоъгълна маса на
средата на неасфалтираната улица седяха и пиеха още от снощи. Хората
от параклиса минаха на разстояние за да не будят подозрение.

- Май няма второ мнение – заяви Симеон.
- Сега, как ще ѝ измъкнем пръстена? – почеса се Дора.

Тогава ги подмина едно такси, което спря пред масата. От една от
къщите излезе ниска набита жена с изпечена кожа – леля Данка.

- Ето я! – възкликна Захари.

Симеон реши да последва другата кола, в сърцето на махалата щеше
да им е много трудно да се впишат. Таксито ги заведе в центъра на града,
където остави жената. Тя се насочи към магазин за алкохол и цигари, а
Доротея, Захари и Симеон я чакаха отвън. Заподозряната излезе от там с
пълен плик и видимо се изненада като видя тримата с изпитателни
погледи.

- Хари, кака, към тебе съм дошла! – възкликна без да подозира нищо. –
Сестрата вчера си взе печалбата от лотарията и ви носа да се
почерпите!

Групата отново се спогледа. На пръстите ѝ нямаше пръстени.

- Довечера ще я дават по телевизията! – възкликна весело, а Захари се
сбърка и успя да измърмори само:

- Честито….
- Елате и вие да се почерпите, деца - викна по двамата от параклиса. –

Ония в махалата пият от миналата заран!
- Мерси, кака, ама трябва да ходим на работа – размаха ръка Симеон. -

Честито да ѝ е, със здраве да си ги харчи.

Леля Данка с тържествена стъпка поведе групата към галерията. Там
започнаха едни поздрави и една веселба, само тримата седяха озадачени в
ъгъла и умуваха, разглеждайки досиетата на студентите. И двамата седяха
точно пред тях и поздравяваха чистачката, без капка угризение и
съмнение. Симеон видимо ги зяпаше.

- Ако не са те, кой да е? – мърмореше си под носа.



- Може да са събудили някой друг дух? – предположи Дора. – Нали
помниш, че царя имаше братя и единия крадеше пръстена.

- Дух, викаш? – почеса се Симеон.
- Трябва да  се върнем при царицата – каза Доротея и двамата си

тръгнаха.

През деня водите на язовира изглеждаха спокойни, но не задълго.
Щом царицата усети присъствието им вдигна двуметрови вълни. Двамата
стояха на безопасно разстояние от брега.

- Царице, честита! – започна  Дора.
- Какво искате?! Намерихте ли пръстена?! – викна троснато като една от

вълните спря точно пред дървото, зад което се криеха.
- Не, точно, но искаме да те питаме – започна Симеон. – Девер ти, където

открадна пръстена, тук  ли е?!
- Няма  го?! Той е  на  долната земя при дяволите, гори! Само аз седя тук

и си вардя имането, дето нищо  не остана от него!
- Съмняваме се, че е дух – сподели Доротея.
- Не е дух! Човек е! – вълната се приближи. – На дух пръстен не му

трябва! Някой си вее перото с царския пръстен, а вие тука сте ми
дошли!

- Само питаме… - измърмори младата майка.
- Питайте, питайте! Утре Доспат ще стигне до Родопския параклис!

Вълната се спусна ниско, колкото да им намокри краката, но пак
усещането беше неприятно, смразяващо. Върнаха се като полети с ледена
вода, а Захари насреща им въздишаше тежко.

- Нали ти казах да го скриеш? – разцепи тишината Дора.
- Опитах, но Андреев не ми даде, каза, че твоите думи са глупости –

отвърна Захари.
- Андреев беше оня сноб в палатката с нас,  нали?
- Да, по-високия.
- Плешивия?
- Именно.
- Беше ли с теб преди да изчезне пръстена?
- Заключихме заедно, защо?
- А, чувал ли си го оттогава?

Очите на археологът се разшириха и загледа втрещено младата
майка.

- Да не намекваш, че….
- Не намеквам, казвам ти! Копелето явно е знаело какъв е пръстена още

откакто сте го изровили – говореше Доротея.



- Но как?! Защо?! – Захари се хвана за главата. – Сега, как ще го търсим,
може да е навсякъде!

- Той е от умните, най-вероятно го е използвал и се е покрил – заяви
Симеон. – Можем да го локализираме, ако е близко с негов предмет.

- Отивам! – заяви ученият и се завтече към помещението за багаж.

За негово съжаление не намери нито един негов предмет. След като
напълно осъзна какво се случва започна да псува по-жестоко дори от
Доротея.

- Какво ще правим сега?! - викаше истерично. – Може да си е пожелал
всичко, може да е навсякъде!

- Според приказката гарванът насочва юнака към  локацията на пръстена
и царицата - обобщи Симеон.

- Вълшебен гарван?! – изрече Захари с недоверие.
- По-скоро някой, който би могъл да открие пръстена – отвърна Доротея.

– Любимец, да речем?
- Любимец?! Какво?! – Захари гледаше ту майката, ту Симеон, който

вдигна телефона и набра Дарян. - Какво ще правите?!
- Първо, трябва да вземем част от роклята на царицата – каза Доротея. –

След това отиваме при нашия доктор да видим ще успее ли да излюпи
нещо за толкова кратко време.

Любимците, както ги наричаха, също като мамниците, се раждаха от
енергията  на стопаните си и изграждаха връзка с тях. Можеха да ги
намерят накрай света. Гарванът в приказката се явяваше като любимец на
царицата на живата вода, затова знаеше къде точно се намира и какво се е
случило. Пръстенът беше част от нея и въпреки, че се предполагаше, че е
вещ на царя, все още си оставаше зареден и с нейната енергия. След като
информираха Дарко, двамата с Вероника веднага се задействаха.
Трябваше да намерят подходящо животно, което да харижат на духа. От
другата страна на Доротея и Симеон се падаше задачата да поискат част
от роклята на царицата за да задействат ритуала. Времето им беше силно
ограничено, затова трябваше да действат бързо. С умението на Верка да
общува с животните нямаше да е трудно, но повече време щеше да отнеме
проучването на поколенията. Те решиха да го правят в движение, затова
тръгнаха по пътя за града пеша.

- Гълъби – предложи Дарян взирайки се в таблета. – Пише, че се плодят
постоянно.

- Няма как да стане, много са глупави – контрира  го Верка. – Трябва да
търсим пощенски, а нямаме време.

- Орлите вече са се излюпили, а  повечето бозайници раждат пролет и
есен, но ритуала ще забърза раждането, ако намерим някоя бременна
вълчица, да речем.



- Бозайниците не са много подходящи, имаме малко време, а при тях не
винаги се получава.

- Мишки тогава или зайци, те също се размножават постоянно,  може да
опитаме повече пъти – предлагаше Дарко.

- Бавни са  и не много издръжливи, все пак пръстена може вече да е в
чужбина,  как очакваш мишка да ти мине това разстояние – отвърна
Верка. - Птица ни трябва, пиле!

Гласът й отекна през  гората, а в отговор получи песен на кос. Дарян
я спогледа и започна да рови в таблета.

- Кос, няма какво да ровиш, тамън е – викна Вероника и излезе от
коловозите следвана от песента на коса. – Косе, къде си?

В далечината не можеше да чуе какво точно пее птицата, но като се
приближи до гнездото осъзна, че страда. Женският черен дрозд седеше на
ръба на гнездото подхванал тъжна песен.

- Какво  има косенце, защо плачеш? – попита тя.
- Една лисица ми взима яйцата, само ме чака да ида за вода и ,хоп, по

едно, по две. Седем яйчица си имах, три ми останаха.
- Косе, ако хванем лисицата, ще ни дадеш ли едно яйце, да го харижем

на царицата на живата вода?
- Ще ви дам, ако ми спасите пиленцата, харижете го – отвърна птицата.

Дарко седеше встрани и гледаше под вежди, неразбирайки звуците,
които издаваше коса. Той се приближи и прошепна на Верка:

- Какво каза, ще  ни даде ли яйце?
- Трябва да хванем една лисица – отвърна Вероника.
- Ти ловила ли си лисици?
- Не съм, отиди да доведеш Бъки – потупа го по рамото, после се обърна

отново към коса. – Сега ще дойде кучето, то ще оправи лисицата.
- Жива да си, како – възкликна птицата и се сви в гнездото.

Не след дълго Дарян доведе Бъки, който започна да души наоколо.

- Лисицата ѝ краде яйцата, надушваш ли я? – попита Верка.
- Надушвам – отвърна кучето без да вдига глава.
- Ще успееш ли да я намериш?
- Ще успея, тръгвам – отвърна животното и с нос забит в земята тръгна

през гората.

Вървя през храсталака, под корените и през скалите. Засече лисицата
до потока да яде откраднатото яйце, но и тя го надуши. Коварното животно
побягна надалеч, а Бъки я последва с  лай. Тя беше по-пъргава от него, но
той успяваше да я следва, докато накрая не стигна до дупката. Промуши си
муцуната, но само толкова, опита се да разкопае с лапи, но леговището



изглеждаше дълбоко. Отстъпи назад и се скри. Докато миришеше на
домашно куче, лисицата нямаше  да посмее да излезе, затова отиде и
хубаво се овъргаля в калта. Издебна я приклекнал до дупката и не след
дълго лисичата глава се подаде. Бъки само това чакаше, скочи отгоре със
зъби и нокти.

Верка и Дарян чакаха до гнездото на коса, когато Бъки, целия
омърлян носеше победоносно удушената лисица.

- Тази е, нали? – попита Вероника, която погледна птицата.

Тя веднага смени песента, като запърха с криле от щастие.

- Благодаря ви от сърце! Вие ми спасихте пиленцата, живи да сте, здрави
да сте - заговори на Вероника. – Ето ви яйцето, дано да стане силен кос
и дано му чуя песента!

- Благодаря ти! Силен ще стане – отвърна младата  жена. – Ако пак те
тормозят лисици и вълци, кажи на Бъки, той ще ти помогне.

Кучето кимна с глава. Разделиха се с добро, а двамата си получиха
косовото яйце. Оставаше им робата на царицата и една нощ чакане.

Част 22 Вълшебният пръстен

За щастие на Доротея и Симеон царицата на живата вода се съгласи
да съдейства и им даде голямо парче от роклята си украсена с бисери. Пак
ги изпрати с вихрушки, но доловиха нотки на облекчение, че имат
напредък с търсенето на пръстена. Бандата отново се събра в параклиса с
всички нужни вещи за ритуала. Минаваше седем и нощта настъпваше
полека. Трябваха им поне 12 часа за да излюпят любимеца. Надяваха се да
успеят с крайния срок, защото кой знаеше какво щеше да стане. Дарко уви
плодното косово яйце с парчето рокля, завърза го здраво с червен конец.
Всичко това се случваше в старата къща. Остави го в импровизирано
гнездо от слама пред бумтящата печка, затвори очи и започна да му бае.
Трябваше само той и яйцето да чуват думите, никой друг, иначе нямаше
да излезе читаво пиле. Така всеки час трябваше да му говори, докато не се
излюпи. Останалите се покриха, отидоха да почиват, само доктора си нави
алармата и остана в хола гледайки турски сериали с баба Анка.

- Анелио, кво гледаш? – попита под носа си, защото минаваше един, а
вече му се спеше.

- Истанбулски страсти – отвърна баба Анка.
- И за кво се разказва?
- За едни хора в Истанбул.



- Ма, кво правят?
- Ми, гледай! Що ме питаш?! – сопна се старицата, а Дарян подскочи.

Той измърмори нещо под носа си и се загледа. Изгледа няколко
случки и започна да притваря очи. Активизира  го алармата, която му
напомняше да отиде при яйцето. Сложи още едно дърво на горещата жар и
изговори баянието, след което отново излезе от къщата. Върна се при баба
Анка, взе лаптопа и започна да рови  за някой филм или игра, но нищо не
го впечатли. На следващия час вече гледаше внимателно със старицата.
Така изминаха останалите часове и навън беше светло, а Дарян гледаше
втренчено "Истанбулски страсти". Алармата му звънна за предпоследен
път, а той въздъхна отегчено:

- Нали Али няма да я остави, нали, нали - възкликна изнизвайки се. -
Какво като е бременна от Мустафа, те се обичат!

Анелия му хвърли сърдит поглед. Яйцето изглеждаше по-живо, леко
се поклащаше наляво надясно, но все още нямаше да го разопакова . Дарко
сложи последно дърво и изрече думите. През това време от двора се
разнесе глъч, останалите се бяха събрали. Всички търпнеха в очакване да
видят какво ще излезе, а той просто искаше да си догледа сериала.

След като измина и последния час малката къщичка се напълни и
целия параклис се нареди около яйцето,  което след като свалиха частта от
роклята имаше видни следи от пукнатини. Дарян му помогна като махна
няколко парчета отгоре, а отвърте започна да  тече слуз примесена с кръв.
След още няколко секунди се показа гола глава и мъничка жълта човка на
новоизлюпено косче. То започна да издава писукащи звуци и обра
симпатиите на наблюдателите му. Ученият извади хаванче с
предварително смляни смески като добави вода  от  малко шишенце,
налята от язовира. Взе голяма спринцовка и засмука сместа, насипвайки я в
човката му.

- Ще мине малко време, докато укрепне - обясни. - Не е зле Верка да
отиде, защото само тя говори езика на животните.

- Верка и аз, значи - каза Симеон. - Ще вземем вихрогона, защото кой знае
къде е заходил онзи.

- Трябва да помислим, как ще му измъкнем пръстена - намеси се Вероника.
- Сигурно няма да  го даде без бой.



- Вие го намерете, Симеон ще му счупи носа! - възкликна Дора. - Много е
противен!

Дарян взе пиленцето в шепите си и тактично изгони останалите да
коментират навън. Подготвиха една раница с най-необходимото и не след
дълго от вратата на малката къщурка излетя пъргав черен кос в  разцвета
на силите си. Кацна отгоре на лозята и сведе глава с думите,  които само
Вероника можеше да разбере:

- Служа на кралицата на живата вода!
- Заведи ни тогава  при онзи, които ѝ е взел пръстена – отвърна му тя.
- Много е далече този, чак на долното море – отвърна птицата.
- Където  и да е, трябва да го намерим – заяви Верка.
- Следвайте ме тогава, ще  ви чакам на параклиса.

Косът излетя и кацна на покрива на малката постройка, изчаквайки
да изкарат вихрогона. Симеон и Вероника го яхнаха един зад друг, а
птицата полетя с невиждана скорост следвана  от чифтокопитното. Не
след  дълго преминаха границата с Гърция и продължиха надолу по
каменистия релеф. Прекосиха цялата страна, докато птицата не ги отведе в
покрайнините на  Атина пред малък семеен хотел. Двамата пазители
оставиха коня да пасе на малка поляна за да не се набива на очи. Седнаха
в кафене в близост до хотела и  изпратиха коса да разузнае. Птицата
направи няколко обиколки, след което съобщи, че Андреев стяга багажа.
Не след дълго отпред спря такси и от автоматичните врати излезе
археологът с пътнически куфар в  ръката. Носеше сив каскет и тъмни
очила със светло синя риза с къс ръкав. Въпреки, че бе положил усилия да
не се набива на очи, Симеон го разпозна веднага по приликата със
снимката, която му беше показал Захари. Той импулсивно стана и отиде
да вземе вихрогона.

- Пръстена! – възкликна Верка.
- На десния показалец – отвърна птицата.
- Клъвни го с това, преди да се е качил – тя извади малко бурканче с

тъмна субстанция.

Косът натопи човка в  сместа, която приличаше на крем, излетя и
премина през спуснатите предни стъкла на таксито. Блъсна се в ръката на
Андреев и заби човка в пръста му. Той размаха ръка и наруга птицата,
която клъвна и другата му длан, после изхвръкна като куршум. Отровата



нямаше да го  убие, нито  да  му навреди, просто пръста му щеше да се
надуе и да се принуди да свали вълшебния пръстен. Те все още  не знаеха
какво  си е пожелал, но по всичко личеше, че напускаше региона. Колата
потегли в неизвестна посока, а Симеон грабна Вероника в движение и я
хвърли на гърба на коня. Птицата летеше над колата като наблюдаваше
какво се случва, а те препускаха встрани от пътя. Навлязоха в по-оживено
място, затова се наложи да заобиколят и за минути ги изгубиха. Засякоха
ги отново по пътя за летището. Пръста на Андреев  започна да се надува и
посинява, изпитваше болка. Опита се да премести бижуто на другата ръка,
която също се беше надула и толкова го болеше, че прецени че е по-добре
да го закопчае на златната си верижка на врата. Разбираше огромната сила
на пръстена, бе чел много за нея, затова знаеше, че ако си пожелаеше
нещо грандиозно щеше веднага да се набие на очи и щяха да го хванат.
Трябваше да се отдръпне възможно най-далече от кралицата за да не може
да го проследи. Притесняваше се за времето, което му отне да свърже
маршрута и организира придвижването си до Бразилия. Налагаше се да
смени няколко самолета. Колата спря пред портала на атинското летище.
Минаваше дванайсет, затова там имаше интензивно движение.

- Пръстена е на златната му верижка на врата – Верка преведе думите на
коса.

- Няма време, ще действам по Доротейския начин – отвърна Симеон.

Андреев се движеше умерено между навалицата към портала,
взираше се в билета си за да види къде точно трябва да отиде. През това
време бившият войник незабелязано  дръпна дълго черно яке, закачено на
куфар на седящ  на пейката мъж. Навлече  го в движение и с котешка
стъпка се приближи странично на археологът. Мерна верижката и с
нечовешка прецизност, и бързина му бръкна в пазвата,  късайки я заедно с
пръстена. Няколко секунди другият мъж не можа да осъзнае какво му се
случва, докосна врата си и осъзна, че откраднатия предмет го няма.
Започна да вика и крещи на български, но Симеон вече беше потънал в
тълпата. Захвърли палтото на произволна пейка и слезе на спирката на
градския транспорт без да издава капка емоция. Косът го следеше от
високо, затова щяха да се пресрещнат с Верка на безопасно място. Той му
показа последната спирка на атинското метро и слезе надолу. Като разбра,
че Андреев е отпътувал далеч, предвидливо си бе взел малко дребно евро
за такива случаи, с които успя да си плати билета и потегли по линията



като се сля с тълпата. Излезе на последната спирка, в покрайнините на
Атина, тръгна пеша по големия булевард, който трябваше да го отведе
извън града. След двайсетина минути ходене стигна до кръстопът и малка
иглолистна гора. Там между дърветата го чакаха Верка, заедно с
вихрогона. Симеон с видимо задоволство размаха верижката с пръстена, а
Верка му стисна ръката. Потеглиха обратно, без много да се обясняват.

Спряха директно на брега на язовира. Косът излетя напред и кацна
във водата, а след секунди от там се завихри стройното тяло на кралицата.
Птицата седеше на рамото ѝ и разказваше за случилото се. Двамата герои
търпеливо изчакваха на брега.

- Значи сте взели пръстена – обърна се към тях.
- Да, царице – отвърна Симеон и извади пръстена като го хвърли във

водата.

Царицата на живата вода го хвана в ръката си и загледа с жален
поглед.

- Само това ми остана от милия ми любим, а вие смъртните все искате да
ми го вземете! Сега ще го погреба заедно с мен, дълбоко в земята,
никой да не може да  го изрови!

- Останете си с мир и покой,  кралице – поклони се Верка.
- Там, където отивам няма да ми трябва нищо, затова ще ви дам награда!

– продължи тържествено и от водата изплува груба запечатана с восък
стомна. – Това е жива вода, тя може да излекува всяка болест, това е
последната останала, вашите предци я пресушиха до последната капка,
само това успях да спася. Вземете я и си ходете със здраве.

Симеон и Вероника се поклониха и взеха дара от царицата.
Потеглиха обратно с вихрогона към параклиса, а тя потъна в дълбините на
язовира заедно с малкия кос.

Част 23 Краят на лятото

Сутрините в гората ставаха все по-студени, а денят окъсяваше, по
това се разбираше, че идваше края на слънчевите дни. На Мусаил винаги
му се струваше кратко, това време, в което гората се пълнеше със
самодиви и какви ли не дяволи и се виеха седенки и сборища до ранни



зори. Сега като се беше завърнал по средата на лятото, му се стори още
по-кратко. Имаше много неща  за вършене и много думи за казване, но
закона си е закон, поданиците му трудно изкарваха лютата  зима. Затова
на Сенковеене всички тръгваха за Змейково. Оставаха само главатарите
да се грижат за гората до Благовец. Някога преходът е бил дълъг, но с
напредване на смътните технологии Мусаил с помощта на по-старите
пазители създадоха Вълшебната теснолинейка. Тя вървеше рядко, но
обикаляше всички тайни приказни места. Имаше два задължителни курса,
в края на лятото към Змейково и в началото на пролетта през всички гори.
Обикаляше и най-недостъпните места, цяла Стара планина, чак през
Мусала. Минаваше всички гори за да събере създанията и после да ги
заведе при дървото на живота в Змейково. В нея нямаше и грам метал,
приличаше на голям бумтящ сандък с малки дървени колелца, които
вървяха по златни релси. Тракаше и скърцаше, подскачаше и се рееше, а
пътят ѝ потъваше в мрака секунди след като преминеше, златните релси
избледняваха и все едно потъваха в земята. Отдалеч приличаше на комета,
която вместо на небето лети из горите. Тръгваше през дълбоката нощ,
когато всички смътни заспиваха за да не може да я види никой как тътри
през планинските масиви. Подготовката започваше няколко дни преди
заминаването, като всички се събираха на групи. Правеха се последните
седенки и изпращания с главатарите, които следяха колко и кои
заминават.

С надвисналата сянка на Надежда, преброяването не вървеше никак
гладко. На Яна ѝ се губеха доста самодиви, липсваха още диви люде, вили
и таласъми. Мусаил предчувстваше, че нещо ще се случи, но засега
пазеше мълчание. В последните дни преди Сенковеене той обикаляше
седенките и гледаше отдалече без да се намесва или участва. Търсеше
предател, някой да се издаде, да стъпи накриво или да каже нещо.

Освен сбор за горските създания Сенковеене бе празник и за
Родопският параклис. Там всяка година пазителите, заедно  с кмета на
общината организираха оброк с програма. Отбелязваха оттеглянето на
дяволите от гората и уважаваха традициите. Колеше  се овца, от която
баба Анка приготвяше курбан и раздаваше на желаещите. Идваха сергии,
викаха оркестър и вокални групи, празнуваше се цял ден до зазоряване.
Голямата поляна пред параклиса позволяваше монтиране на малка сцена и
се опваха дълги маси с пейки. Това беше най-натоварения ден от годината



за параклиса. Докато вълшебната теснолинейка пътуваше към Зейково,
Симеон помагаше на чичо Георги да заколят харизаната овца още преди
съмване. Избираше се най-хубавата и най-охранената за да се плати на
земята, която ги храни. Пътят се насипваше с чакъл за да могат да се
качват и по-ниски коли, а няколко общински Уазки качваха масите и
пейките, както и съставните части на сцената. Стопаните заедно с няколко
доброволци от града започваха подготовката от ранни зори.  На
тревистият двор в хижата беше опъната дълга маса, на която се режеха
заготовките за супата,  водени от Вероника. Баба Анка подготвяше
огромните казани и огнището, в които щеше да свари курбана, а Доротея и
Дарко се занимаваха с огъня, който се палеше  по традиция, като цепеха
дърва и мъкнеха трупи. Дошлите търговци също палеха скарите и правеха
заготовки за народа, които щеше да  се изсипе. Не след дълго дойде и
прясно закланата овца, превозвана от Симеон. Дарян и Верка се захванаха
да я разфасоват, докато бившият войник пое огъня.

Първите посетители започнаха да идват, спираха се на сергиите,
отиваха да запалят свещичка в параклиса  и очакваха програмата. Малката
къщурка се губеше пред високата сцена и цветните накити и черги, които
се продаваха, въпреки това огъня му не секваше, а свещите пламтяха.
Мяркаха се много познати лица, Кирил – полицаят, кмета на онова малко
село, където убиха вещицата, Захари и още много, на които бяха
помогнали през годините. Тяхната признателност радваше параклиса,
факта, че споделяха и вярваха в тях им даваше допълнителни сили да
продължават. Малко преди обед курбана беше готов  и народна музика
огласи гората. Поляната пред параклиса се напълни, а колите спираха чак
долу при града, защото вече нямаше място. Стопаните от параклиса заеха
местата си на голямата маса встрани от сцената и започнаха да раздават
топла супа от врящите казани. За здраве, за берекет,  заради традицията,
баба Анка слагаше и разни билки, които придаваха божествено ухание.
Гергана и децата от дома също се наредиха, като момичето бе посрещнато
радостно от Боян, който се залепи за нея.

Мусаил и Яна имаха навика да идват след края на програмата и
когато тълпата си  отиде. Те рядко ядяха подобна храна, но откакто Дора
живееше в параклиса не пропускаха празничния курбан. Всяка година
Анелия им оставяше по две паници и половин погача зад параклиса до
една голяма бука.



След подаването на последната капка от курбана, пазителите можеха
да си отдъхнат и да се присъединят към познатите гости. Симеон се
настани до полицая и си сипа една ракия от неговата, Дора събра децата
заедно с Гери и Боян да им разказва страшни истории, Дарко и Вероника
се хилеха заедно с доктора, като го удариха на черен хумор. Само баба
Анка смирено се прибра в двора заедно с казаните и започна да разчиства.
Към късния следобед оркестъра секна и по масите останаха само
подпийнали хора, които се надвикваха. Огънят продължаваше да гори с
по-малък пламък, щяха да го оставят и вечерта. За дългогодишната си
традиция на оброка никога не бе имало вандалски изцепки и проблеми,
пък Симеон винаги се отзоваваше ако стане някой проблем. Работниците
започнаха да разглобяват сцената и прибират масите,а той отиде да
помага. Там, в групата на хамалите работеше и един непознат, но опасен
образ. Последното преплитане на Драгомир с параклиса беше преди
стотина години и надали някой го помнеше. Знаеха за Змейовия бардак, но
нямаха никакви проблеми с него, затова никой от сегашния състав не бе
стъпвал там. Змеят бързо се внедри при работниците, защото бяха
доброволци и малко се познаваха един друг.  Целта му беше да се добере
до някой от пазителите, а Симеон му дойде като на тепсия. Бившият
войник товареше маси в камионите. Драгомир се приближи, носейки две
пейки в двете си ръце. Пусна ги рязко и те паднаха в краката на Симеон,
като едната го удари. Той се втурна да ги вдига като извади нокътя си и го
надра по крака, толкова отрова щеше  да му е достатъчна. Симеон дори не
усети, а се наведе да помогне да вдигнат пейките.

- Извинявай! – сведе глава змеят засрамено.
- Нищо… - отвърна Симеон и размаха ръка.

Драгомир се отдалечи, задачата беше изпълнена и можеше да се
покрие, докато изчака резултатите от силната му отрова. Бившият войник
забеляза драскотината на крака си чак като деня окончателно приключи.
Всичко беше прибрано и  поляната отново седеше гола, само с няколко
пейки подържани от параклиса. Пазителите седяха в двора, пиеха по нещо
и си приказваха. Симеон нямаше настроение дори да се заяжда. Може би
от ранното ставане го болеше главата, поне така си го обясняваше. Рязко
стана от масата, на която се разменяха шеговити приказки и привлече
вниманието на останалите.

- Аз  мисля да се прибирам – каза замислено.



Направи няколко крачки и залитна, зави му се  свят. Доротея го зяпна.

- Симеоне, пиян ли си?! – каза троснато като се приближи. – Искаш  ли
да те закарам?

- Нищо ми  няма, станал съм в 3 часа да колим овцата! – сопна се
Симеон.

Продължи с бавна крачка, стараейки се да не залита. Качи се в
Паджерото и завъртя ключа. Опита се да го подкара, отпусна съединителя,
но колата  угасна. Така няколко  пъти докато Дора и Дарко не се
приближиха до него.

- Що не останеш  да  спиш тук тази вечер? – предложи Доротея.
- Добре съм бе! – викна Симеон.
- Колко си добре?! Не  можеш да  тръгнеш, ще се хвърлиш в канафката!

– отвърна му младата майка. – Слез поне да те закарам.

Той слезе от шофьорското място и Дарян веднага забеляза
драскотината на крака му, която се открояваше с неестествено лилав цвят.

- Това откога е!? – клекна ученият и загледа раната.
- Една пейка ми падна на крака – отвърна Симеон.
- Отровили са те! – констатира Дарян спокойно. – И това не е слаба

отрова.
- То се е видяло, че ще спиш в хижата – подметна Дора.

Двамата  върнаха Симеон при останалите и показаха раната. Не
настъпи паника, а всички се активизираха, обсъждайки какво могат да
направят. Баба Анка приготви компрес, който наложи на крака му, а Дарко
взе проба от раната и с Верка отидоха да я изследват. Симеон се
чувстваше леко отпаднал и лежеше на дивана, Доротея седна до него:

- Къде я намери тая отрова?
- Казах ти, един хамал опусна една пейка на крака ми, явно е била

намазана с отрова – обясни Симеон.
- Видя ли хамала? – попита Доротея.
- Обикновено момче, не съм го заглеждал – отвърна мъжът.
- Явно Надежда няма да престане с мизериите.
- Ще я хванем, няма страшно, рано или късно ще стъпи на криво.

Настроението беше спокойно, Дарян изглеждаше убеден, че ще



намери лек за отровата. Двамата с Вероника се мъчеха да открият какъв
вид е. Направиха няколко теста, но не получиха резултати. Стояха
затворени в лабораторията до сутринта, когато Анелия слезе с две чаши
кафе.

- Не е  самодивска отрова, не е и вещерска – говореше Дарян. – Няма
влагани билки и треви.

- Има съвпадения със змийска отрова – пригласи Вероника.
- Докъде го докарахте – намеси се бабата.
- До майната си, бабче – възкликна Дарко. – химически, намерихме

някакви зоотоксини, магически не се влияе от  нищо, а фактически сме
прецакани.

- Даже и живата вода не я разтваря, а царицата каза, че лекува всичко -
вайкаше се Вероника.

- Значи трябва да сляза до мазето. Дай, да видя какво сте намерили, да
знам къде да търся.

Симеон продължаваше да лежи на дивана и да гледа как останалите
пазители циркулират и обсъждат отровата. Интуицията му подсказваше,
че нещата няма да се случат толкова лесно, но засега пазеше мълчание.
Надигна се тромаво и понечи да тръгне, но не си усещаше крака. Главата
му беше пронизана от остра болка, но за щастие отшумя след няколко
куцукащи крачки. Придвижи се бавно до входната врата и излезе навън.
Трябваше да стигне до оръжейния тайник. На двора не се мяркаше никой,
явно Дора бе тръгнала по задачи, а останалите работеха над отровата.

След около час Вероника завари Симеон, седящ на стълбите.

- Добре ли си? – попита тя.
- Боли ме главата – отвърна Симеон под носа си.
- Сега ще ти донеса обезболяващо.

Отварата на Верка му поотпусна главата, но все още се чувстваше
изтощен и изпит. В това време баба Анка ровеше в архива и това, което
откри хич не ѝ се понрави. Симптомите на Симеон все още не бяха силно
изразени и се надяваше да не е най-страшната отрова. След няколко часа
се качи безмълвна с две кожени подвързии под мишница, а Дарко и
Вероника я очакваха.

- Давайте му билки за успокоение и болка, трябва да изчакаме да видим



накъде ще тръгне – съобщи без да издава нищо.
- А, това какво е? – Дарян се спусна към папките. – Дай да ги видя!
- Не пипай с мръсните ти ръце! – дръпна се старицата.

Симеон стоеше на прага на хола и ги гледаше втренчено. Сините му
очи бяха отекли.

- Симеоне, добре ли си? – викна баба Анка.

Нямаше отговор, само повръщане, стройното му тяло падна на
колене и започна да диша тежко.

- Искам да отида в стаята с голямото легло! – заяви измъчено и
залитайки тръгна към стълбите.

- Приготви нещо за приспиване – заяви Анелия.
- Не искам да спя! – викна Симеон, който отказа помощ и сам изкачи

стъпалата към горния  етаж.

Връхлетя върху врата и се просна на леглото. По бялото му чело
имаше пръски пот.

- Оставете ме!
- Няма какво да  направим, засега – произнесе се Анелия. - Можем само

да облекчим болката. Отивайте да спите!

На двамата билкари не им се спеше, изглеждаха разтревожени и
нетърпеливи. Знаеха, че баба Анка крие нещо много важно от тях, но не
посмяха да нахалстват. Двамата в синхрон се завъртяха и напуснаха
стаята. Старицата остана още минута като се взираше в напрегнатото лице
на Симеон. Той не каза нищо, бръкна в шкафа и извади дистанционното за
телевизора, като напълно я игнорира.

Така времето течеше, а търпението на пазителите се изчерпваше.
Стана още по-напрегнато, когато Доротея се прибра и установи, че няма
промяна.

- Знам, че знаеш какво му е на Симеон, кажи, бе вампир такъв! – викаше
тя по Анелия.

- Я, не ми подскачай, пикло пиклива! – старицата не ѝ оставаше длъжна.
– Седни си на задника и не се заяждай! Щом съм казала, че ще чакаме,
значи чакаме! Ти ли ще ми кажеш какво да правя!?



Приличаха на побеснели кучета в клетка, обикаляха хижата,
параклиса без да си казват дума. Анелия търпеливо седеше пред
телевизора и си гледаше турските сериали. Малко след полунощ  изгони
Вероника, а след нея Дарко се предаде и отиде да си ляга. Доротея,
потреперваща от гняв се затвори в стаята си при Боян.

Когато се увери, че няма никой наоколо и положението е утихнало,
Симеон извика:

- Анелия!

Старицата се качи в стаята при него.

- Знам защо не им казваш и знам какво искаш да направиш! – проговори
измъчено бившият войник, като се изправи. – Ей, там е прозореца.
Виждам параклиса – извади от джоба на панталона си боен пистолет и
го опря в челото си. – Видя ли те че вадиш чергата, ще се гръмна право
в главата! – говореше заплашително. – Излекуваш ли ме когато спя, пак
ще  се застрелям! Чу ли ме?!

- Симеоне, това е змейова отрова, до 10 дена ще умреш в адски мъки –
обясни спокойно баба Анка. – Няма противоотрова,  даже и кръвта на
змея не може да я излекува.

- Да мра! – извика Симеон. – Няма  да дам  на Надежда, единственото
нещо, което я държи да не срине параклиса! Ще  умра ако трябва, не ме
е страх! Кажи им истината и на Вероника и на Дарян, и на Доротея!
Кажи им….

Последните  му думи завършиха с кашлица и ново повръщане. До
леглото имаше  леген, така че успя да го достигне преди да оцапа килима.
Баба Анка го гледаше със сивите си хладнокръвни очи. Потупа го по гърба
и го сложи да седне.

- Ще им кажа – сведе глава. – Симеоне! Няма да се разделим така! –
потупа го по рамото. – Добър си. Няма да пътешестваш, рано ти е
още…..

Както си мислиха, че всички са заспали, Доротея дочу разговора им.
Когато баба Анка  отвори вратата я завари отпред да гледа втренчено.

- Къде е тоя змей?! – попита през зъби. – Да му източа кръвчицата! Ще я
дам на Симеон да я изпие!



- Доротея, успокой се – Анелия я хвана за раменете.
- Как да се успокоя?! Ти му каза, че ще умре до 10 дни! – крещеше. – Как

да съм спокойна?! Къф е тоя змей, да му е*а майката!
- Не сме  сигурни змей ли е или просто отрова. Усойниците са много

редки, да не кажа, че са измрели. Пък и да го убиеш кръвта му няма да
го излекува.

- А, кой ще го излекува!?
- Успокой се, ще се разровим, Дарян и Вероника са умни деца –

говореше старицата, но Дора не я слушаше.

Тя въздъхна тежко и пое на бегом по стълбите. Взе рога и отиде да
вика Мусаил. Навлезе навътре в гората и наду колкото може.

- Излизай Мусаиле! Покажи се!

Не след дълго Мусаил я изненада в гръб. Дора му се нахвърли като го
дръпна за везаната яка, надигайки  се на пръсти.

- Къв е тоя отровен змей!? Къде живее!? Ти си цар на гората, кажи къде
се крие, тая сган!?

- В гората няма усойни змейове. Всичките са мъртви – отвърна спокойно
без да се дърпа.

- Как тогава Симеон лежи отровен!? И ще умре! Симеон ще умре, ако не
му източим кръвчицата на тоя змей! – разтърси го, но пак не последва
емоционална реакция.

- Може да е използвана само отровата – отвърна.

Доротея се отдръпна и се свлече на земята:

- Ти имаш самодиви, знаеш почти всичко, няма ли лек за тази отрова?! –
в гласът й звучеше с леко отчаяние. – Симеон ще се влошава и накрая
ще умре! Не може да го оставим така! Мусаиле!

- Не знам, но ще попитам Яна – отвърна Мусаил сериозно.
- Скапано дърво! – заключи Доротея опитвайки се да не се разплаче.

Мусаил остана безмълвен, гледаше все така строго с жълтите си очи,
явно не осъзнаваше мъката на Доротея.

- Изчезвай – викна тя. – Кво стърчиш, само!
- Никой не може да ми заповядва – Мусаил седна срещу нея.
- Майната ти! – извика и побягна на другата страна.



Част 24 Усойника

Мусаил придоби ясна представа какво се беше случило. Не излъга
Доротея, но премълча факта, че знае за змея усойник. Трябваше да я
предпази, Драгомир бе прекалено голям залък, с който заядеше ли се,
щеше да срине параклиса. Затова предпочете сам да се захване с него.
След разговора  им отиде направо в бардака край Свиленград. Влезе във
вратата и вся смут у охранителите, и Рая, която се изправи като струна.
Прехапа устни без да казва нищо.

- Драгомир тук ли е? – попита царят.
- Да… - чу се глух стон.

Без да обръща внимание на останалите тръгна по стълбите нагоре.
Земните жени го гледаха втренчено докато минаваше, а на горния етаж
при неземните се чуваха подмятания:

- Шефа е настъпил мачето по опашката…
Стигна до офиса и влезе без да чука. Драгомир седеше на бюрото и

ядеше бонбони, ровейки в лаптопа си.
- Мусаиле, здравей – каза спокойно.
- Нарушаваш споразумението – отвърна строго.
- Какво съм нарушил? – разпери ръце.
- Отровил си човек.
- Без да искам.
- Ще трябва да си понесеш последствията.
- Искаш да се бием ли? – изражението на Драгомир се промени, изправи

се на крака.
- Мисля, че се изяснихме много отдавна, че ако ти не вредиш на хората,

аз ще те оставя – Мусаил дори не трепна.
- А аз мисля, че тези хора са ти много присърце, щом веднага търчиш

при  мен да ми се отваряш! – Драгомир се приближи и двамата се
гледаха лице в лице на не повече от педя.

- Няма значение какви са, посегнал си на смъртен – заяви горският цар.
- Ти също, ама по оня начин, дето си изкарвам хляба с него – ухили се

змея. – Това не значи ли, че сме квит?



- Моите дела не те интересуват!
- Може и да е така, но айде да не си изкарваме кирливите ризи! – смекчи

тона и отстъпи назад. – Каквото съм направил, съм го направил за да си
защитя бизнеса, нищо лично. Знаеш, че никога не сме си пречили и
така е било хиляди години. Ако ще ме наказваш и ще се бием, давай.
Надежда можеше да ми направи сума ти мизерии, затова ѝ направих
услуга.

- Надежда е заплаха и за двама ни – отвърна Мусаил. – Няма да те
накажа, нито ще се бием, искам да намериш Надежда.

- Знаеш, че това няма как да стане, ако тя не иска да я намеря. Тя е ловка
вещица, няма да се даде така. Нямам никаква връзка, един ден дойде в
бардака и ми каза какво да правя – Драгомир седна на дивана със
засилка и размаха пръст. – Но мога да ти кажа какво иска, а това
предполагам, че ще  ми стигне да си откупя вината пред теб.

- Слушам те – Мусаил не помръдваше от мястото си, само погледа му се
местеше.

- Иска да свали слънцето и да го закара на долната земя. И също така
иска да върне старата вяра, това ще е добре и за теб – отвърна без капка
колебание, Мусаил продължаваше да се взира в него. - Знаеш, че
ритуала изисква було за загръщане и предполагам, че параклиса крият
чергата и ме накара да отровя момчето само за да я извадят и да го
излекуват. Така, че ако баба ти Анка извади чергата, Надежда ще се
появи и ще можеш да я хванеш.

Настъпи мълчание, двамата се гледаха в очите. Мусаил го наруши като
отстъпи назад и заключи:

- Това стига да си изкупиш вината.

Напусна без да казва довиждане, но Драгомир му го припомни:

- Довиждане, Мусаиле, до нови срещи – махаше с ръка, без да става от
дивана.

С информацията от змея възела започна да се разплита.  Горският цар
трябваше да говори с Анелия, защото предполагаше, че крие артефакта от
останалите пазители. Той прекоси гората и отново се спря при параклиса.
Каза на Бъки да доведе възрастната стопанка и не след дълго старицата
излезе пред портата на хижата.



- Мусаиле, какво искаш? – започна първа.
- Надежда иска да свали  слънцето – отговори направо.
- Знаех си, че иска нещо такова – поклати глава старата жена.
- Трябва ѝ чергата.
- Знам, но Симеон заяви, че извадя ли я,  сам ще се убие – обясни тя. –

Не искам да загубя доброто момче.
- Няма да го загубиш, аз ще го пазя.
- В гората ти е мазало, не всичките ти поданици са заминали за Змейково

и не  знаеш на кого можеш да разчиташ. Мислиш ли, че ще  се справиш
с долните номера на Надежда?

- Аз съм горският цар, справял съм се и с по-страшни вещици, победих
Горянина – говореше  строго Мусаил.

- Хората се променят, поумняват, помъдряват, не си мисли, че не е
измислила как да те прескочи – баба Анка говореше спокойно,
поучително,  като родител. – Съжалявам, Мусаиле, но не мога да поема
такъв риск. Ако ти се провалиш, параклиса ще бъде унищожен.

- Това са само предположения.
- Именно, затова ако искаш да помогнеш намери лек за Симеон, недей да

се впускаш с главата напред, защото може пак да я счупиш.
- Не се впускам, искам да убия Надежда.
- Но, няма да е на гърба на параклиса, съжалявам, но не мога да

рискувам живота на децата, включително и твоят син.
- Те ще са в  безопасност, ще  ги отведа в палата ми – Мусаил

настояваше.
- Съжалявам, царю горски, но няма как да стане – поклати глава Анелия

и се обърна.

Мусаил гледаше втренчено в гърба на старицата, докато тя се
отдалечаваше. Отказваха му рядко, почти никога, но в този случаи нямаше
какво да направи. Анелия цъкаше с уста, двоумеше се, но в нея напираше
дълга към младите хора. Не ѝ се нравеше, че го прави зад гърба им, но
мислеше, че е за добро. Ако Дора научеше за чергата, щеше да обърне
параклиса докато я намери, можеше да налети и на бой. Надеждата още
крепеше баба Анка, затова слезе по стълбите към архива в търсене на още
информация. Щеше да изяде всяка буква, докато намери и думичка
свързана със змейовата отрова.

В същото време горският цар се прибра в палата си. Там цареше



пълна тишина, Вихрен легна на купчината слама, която му служеше за
легло и сънено притвори очи. В тронната зала влезе Яна с грациозна
стъпка:

- В гората има останали самодиви, както и таласъми, които не са
заминали за Змейково – съобщи тя.

- Знам – отвърна Мусаил. След кратко мълчание попита – Твоите
самодиви знаят ли как се лекува змейова отрова?

- Никой не знае, освен орисниците – отвърна Яна. – Тя е много силна, но
мори бавно и сигурно.

- Знам – отсече отново, без да дава обяснения. Въздъхна тежко, нещо
необичайно за поведението му. – Трябва да подготвим каретата.

҉

На другата сутрин на поляната при параклиса имаше оборка, затова
Мусаил трябваше да се промъкне. Все още държеше талисмана, затова
можеше да мине бариерата. Искаше да  говори с Дора възможно най-
скоро, но вместо нея намери Боян, който му се зарадва. Вероника се
зачуди на внезапното посещение, но не го разпита, не че щеше да ѝ даде
обяснение, а просто го остави да се занимава със сина си. Дойде ѝ като
облекчение, защото можеше да отиде при Дарко за поредния опит да
намерят някакъв цяр за отровата. Предната нощ емоциите надделяха над
разума на Дора и тя тръгна да търси змея усойник, въоръжена до зъби.
Дарян се принуди да я приспи с газ и я тръшна на леглото. След изблика ѝ,
Анелия спря да крие от останалите и разказа за змейовата отрова, добре,
че не беше чула и за чергата. Въпреки, че вече знаеха причината, двамата
умници продължаваха да тъпчат на едно място, а баба Анка се ровеше
като плъх в архивите и изяждаше всяка страница, на която видеше думата
„змей“. Мусаил от своя страна имаше най-добрата идея, но надали щеше
да се хареса на Доротея.

Малко преди обяд упойката я пусна и Дора се надигна като войник.
Снощните емоции още я държаха и тя на бегом излезе в коридора.
Надникна в стаята на Симеон, който дремеше и не реагира, след което се
насочи към двора. Там завари баща и син да играят на пясъка. Боян
показваше как се прави замък, а Мусаил беше изкопал такъв ров, че
стигна до бетонната плоча отдолу. Като видя майка си, малкото момче се
хвърли в обятията ѝ, а тя прикова горския цар в въпросителен поглед.



- Наслаждаваш се на бащинството и доброволно си дошъл да се
занимаваш с Боян, докато Верка и Дарко работят? – не пропусна да се
заяде.

- Има някой, който може да ви каже как да излекувате Симеон – отвърна
сериозно.

- Какво?! – ахна Доротея. – И трябваше да го кажеш точно сега, точно на
мен?!

- Да – Мусаил я гледаше  с жълтите си очи без  да трепне. – Само вие
двамата може да помолите орисниците.

- Орисници?! – повтори с изумление.
- Главната орисница ще  нарече внука си за мой син, а ти ще я помолиш

да ти помогне – заяви той.
- Искаш да заведем Боян на Змейково? При майка ти и при всичките

дяволи, където обикалят горите? – Доротея не изглеждаше да одобрява
идеята.

- Искам! – заяви Боян, хванал майка си за ръка.
- Орисниците знаят всичко, знаят и как се  лекува змейова отрова.
- Леле, значи или водим Боян на Змейково,  или Симеон умира?! – Дора

говореше повече на себе си.
- Искам да ида, там е хубаво – намеси се и малкият, а майка му

инстинктивно го прегърна.

Мусаил очакваше нейният отговор, а тя не знаеше дори как да реагира.
Само баба Анка беше ходила там и понякога им разказваше истории.
Познаваше селото на самодивите и змейовете само от приказките. Когато
все още имаха добри отношения горския цар ѝ разказваше за майка  му –
орисницата и братята му, но никога не бе подозирала, че ще ги види на
живо. Пое си дълбоко въздух, не  можеше да погуби живота на един от
най-важните хора, заради някакъв неин фасон.

- Добре, ще отидем да говорим с орисниците - склони глава и се
съгласи.

- Разбирам, довечера ще тръгнем - отвърна Мусаил.
- Толкова скоро?! – възкликна Дора, а горския цар отново впери поглед в

нея. – Да, нямаме  време, така  е.
- Отиваме на З‘ейково? – попита Боян до нея.
- Да, отиваме – въздъхна младата майка.

Момчето изпадна във възторг и скочи на краката на баща си, който



погледна надолу към него.

- Прегърни го! – изсъска Дора раздразнено.

Мусаил клекна и взе в ръцете си Боян, който не спираше да подскача.
Горският цар изглеждаше объркан, а бившата му партньорка поклати
глава.

- Колесницата е готова, в полунощ ще бъде пред параклиса - проговори
отново сериозно.

- Хубаво – Дора запали цигара. Личеше ѝ, че не изгаря от желание, а в
лицето приличаше на дете, което са го завели на ваксина.

- Тръгваш ли? – попита Боян, когато баща му се изправи.
- Да.
- Чао, пак ще се видим – помаха енергично.
- До виждане – отвърна Мусаил и сложи ръка на главата му.

Доротея помаха флегматично. Мусаил не използва вратника, а мина
отзад, като прескочи оградата. Около параклиса все още  имаше доста
хора, които трупаха чували с болуците от оброка. Малкото момче се
обърна към майка си:

- А, Монката как е? Цял ден спи..
- Спеше, преди да дойда, но може вече да се е събудил, ела да го видим.

Двамата се качиха горе към стаята, в която лежеше Симеон. Завариха
го буден и изправен до прозореца да зяпа чистачите. Сенките под очите му
имаха черен цвят, а стройното му тяло изглеждаше сгънато и прегърбено.
Бавно завъртя глава към посетителите без да казва нищо. Боян се впи в
ръката на майка си, никога не бе виждал бившия войник в такова
състояние.

- Искаш ли да те разсмея – на устата на Дора се появи крива усмивка. –
Довечера отиваме на Змейково, Боян ще се запознае с орисницата.

Очите на Симеон заиграха и за миг забрави за положението си.

- Значи ще сe помиряваш със свекървата - подметна дрезгаво.
- Ха-ха, знаех, че ще те развесели – отвърна младата майка без злоба. –

Как си?
- Мога да ставам и да ходя, пак е нещо.
- Ще се оправиш, няма страшно.



- Затова ли отивате на Змейково, да  питате орисниците как да ме
оправите? – Симеон се сещаше бързо.

- Иначе не бих стъпила там – Дора говореше ведро. – Но няма да те
оставя да умреш от няк‘ва отрова като мишка.

- Няма да умра като мишка, по скоро може да стана камикадзе и да
направя някоя услуга на народа – пошегува се той.

- Няма да се гърмиш, орисниците ще ни кажат какво да правим, ние ще
го направим, ако трябва и в дън земята ще идем, няма да те оставим –
гласът ѝ звучеше ясно и уверено. – Ще ѝ счупим краката на тая
Надежда, батко ми! – стисна му ръката с всички сили.

- Вече съм в категорията на чичките – усмихна се мъжът.
- Батка си ти, батка – стисна го за рамото и го подпря на нейното. –

Идвай сега да видиш малко слънце.

Боян през цялото време стоеше настрани и слушаше разговора между
големите. Симеон му се усмихна и потупа по главата:

- Какво си се умълчал, кажи нещо, бе.

Късния следобед Анелия излезе от архива подмишкосъла свитъци и
подвързани записки. Завари Доротея, Симеон и Бъки да се препичат на
пейката, кучето лежеше по  гръб в краката им и не помръдваше.

- Кеф да ви е и на двамата – възкликна сърдито. – Онези от снощи не са
излизали от  лабораторията, занесете им едно кафе, поне.

- Доротея ще ходи при свекървата в Змейково – изстреля Симеон.
- А?! – старицата направи гримаса. – Доро, верно ли, ма?!
- Мусаил предложи, че ако им заведем Боян да го нарекат, можем да ги

питаме за лек – обясни Дора, като дръпна от цигарата си.
- И ти се съгласи, без да му скочиш на бой?! – долната челюст на баба

Анка увисна.
- Нямам друг избор,  нали? - Доротея я стрелна с поглед.
- Засега, не – поклати глава.

Част 25 Пътят към Змейково

Вълшебната теснолинейка пътуваше рядко така, че Яна подготви каретата



на Мусаил. На пръв поглед изглеждаше като проста дървена каруца с
покрив и две пейки, но се теглеше само от благородни елени и можеше да
лети. Вихрен щеше да си партнира със своя побратим Дженгал по пътя за
Змейково. Горският цар се настани на кочияшкото място и подкара
елените. Те послушно тръгнаха в лек тръс между дърветата. Не му
трябваше камшик, разбираха се дори без да се поглеждат. Скоростта им се
увеличи, но не се отделиха от земята, караха на ниското през храсталаците.

Доротея и съненият Боян чакаха с багажа пред малкия параклис, заедно
с останалата част от пазителите. Симеон изглеждаше изпит, но на лицето
му личеше ехидна усмивка. Дарко ѝ оправяше яката на якето, а в очите му
се четеше такова вълнение, все едно изпраща булка. Дора го плесна и му
хвърли злобен поглед.

- Гледай да не налетиш на бой на свекървата от вратата – подметна
дрезгаво Симеон.

- Ах, как обичам такива празници, много е романтично – замечта се
Дарян.

- Не мисля, че романтично е точната дума, когато царя на гората ти е
направил син и единствения начин да спасиш приятеля си е да отидеш
при майка му да я молиш – обобщи Вероника, която остана неутрална.

- Що, ти как си с майката на Лачо? – попита ученият.
- Два пъти в годината я виждам и пак ми е много – разтърка чело Верка.

Доротея не участваше по никакъв начин в разговора, само гледаше в
втрещено в точка, Боян до нея търкаше очи. Не след дълго от храсталака
изскочи каретата, управлявана от Мусаил, наметнал черния си ямурлук.
Дарян хвана Дора за раменете и я разтърка, вълнуваше се повече от нея.
Елените спряха пред групичката и файтонджията слезе без да обръща
внимание на останалите любопитни погледи.

- Нямате ли си Самурайки, след като имате теснолинейка? – повдигна
вежди Дора.

- Теснолинейката работи с огън, никой автомобил не може да се движи
като нея – обясни Мусаил като хвана двата сака и ги качи отзад. Тази
нощ беше предразположен към приказки.

Младата майка гушна сина си и се настани отзад на пейката. Боян се
опитваше да се държи мъжки, но след срещата им на обяд не можа да
мигне. Останалите се наредиха да я изпращат, Дарян с насълзени очи



понечи да ѝ хване ръцете, но Дора се дръпна:

- Айде, стига, де! – изръмжа.
- Ще се срещнеш с родата, това са хубави работи – отвърна Дарко.
- Прав ви път и успех, чакаме ви с цяра – намеси се и Анелия.
- Идваме си, след малко – отвърна Дора и помаха.

Мусаил даде зор на елените и те потеглиха в галоп. Водеше ги към
голите скали, към пропастта. Скоростта им се увеличаваше и като
стигнаха ръба, вместо да паднат, те полетяха. Каретата престана да друса
и започна да се рее над короните на дърветата. Летеше ниско, можеше да
се усети мириса на листа. Очите на Боян се  напълниха и той зяпна през
прозореца тъмната гора. Луната беше почти пълна и през отворените
прозорци лъхаше студения вятър на промяната, скоро щеше  да настъпи
есента. Горският цар мълчеше както винаги, а Доротея се взираше в
безкрайността. Не ѝ се нравеше къде отиваше и това, че използва сина си,
но трябваше да преглътне гордостта, въпреки че буцата в гърлото ставаше
все по-голяма.

Малцина смъртни бяха ходили в Змейково, а да те нарече орисница се
считаше за голяма чест. Все едно вековните  те приемаха като един от тях.
На Боян му се полагаше по рождение като син на Горския цар, защото
смесената кръв носеше голяма сила. От параклиса го нарекоха, като бебе
на 40 дни с погача, но ритуала се изпълняваше символично. В наши дни
наричането отдавна бе загубило силата си. Някога орисниците наричали
всички новородени, определяли живота и съдбата им. После предали
занаята на вещите жени и започнали да ходят само при тези, които
почитали народната вяра. С времето вещиците и магьосниците променили
същността на наричането, като не диктували съдбата на отрочето, а просто
го благославяли. Така силата му отслабнала и накрая се изгубила съвсем.
Вещите жени били откраднали занаята на орисниците и те се оттеглили на
Змейково. Вече не могли да пишат съдбите на обикновените хора, а
тяхното наричане останало един символ, с който приветствали
новодошлите в редиците на техния свят. Представяне на новите
родственици с божествена кръв и факта, че вратите на Змейково ще са
винаги отворени за него, и неговите обитатели ще го закрилят.

Пътуването продължи дълго и Боян се предаде на умората. Полегна в
скута на майка си и задрема, а тя го зави с леко одеяло.



- Страхуваш ли се? – Мусаил наруши мълчанието, а по лицето на Дора
се изписа изненада.

- Ти, знаеш ли какво е страх, че ме питаш?! – отвърна сопнато.
- Няма създание, което да не знае какво е страх – отвърна спокойно. –

Страхуваш  ли се?
- Не се страхувам, Мусаиле, от какво да  се страхувам?!
- От Змейково,  от орисниците…
- Не! И змей да ми скочи, няма да му се дам! Отиваме да спасим Симеон

и така ще стане! Ако трябва ще го отсека, онова дърво и на майка ти ще
ѝ строша кокалите, но лек ще намеря! – заяви категорично.

- Това ли е любов? Обичаш ли го? – Доротея се сепна като чу въпроса.
- Не от онази, за която си  мислиш – подходи спокойно. – Това е

преданост, привързаност, приятелство, Симеон беше първия човек,
който ме посрещна, когато ме взеха в параклиса. Той ме води, той ме
научи на всичко. Той ми беше  и брат и баща и настойник и бих
направила всичко  за него, както той за мен.

- Разбирам.
- Нищо не разбираш, бе! – изсмя се ехидно.
- Напротив, това, че не споделям вашите чувства не означава,  че и аз не

съм имал някого – отвърна Мусаил спокойно.

Доротея издаде звук на изненада. Дори, когато бяха в по-топли
отношения, рядко  можеше да го накара да говори за себе си, а сега сам се
изявяваше.

- Няколко години след като се родих ме харизаха на Перун, носих му
оръжията, а той ме научи да държа меч. Живеехме в Пирин заедно със
сестра му, Перуника. От там минаха много богове и водихме много
битки, народа го почиташе и му носеше дарове. После всичко секна,
Перуника се спомина и Перун остави планината. Никой не разбра къде
отиде.

- Сигурно ти е било трудно, без господаря ти – Дора смекчи тона.
- Знаех много неща от него – отвърна Мусаил. – Слязох при народа,

запознах се със самодивите и змейовете, научих се да чувам дърветата,
срещнах змея Горянин, който беше господар на гората. Ядеше децата
на самодивите и убиваше всички със смесена кръв.

- И преди си ми разказвал за него – каза тя, а думите ѝ дойдоха, някак,
естествено. – Бил е много зъл и голям душманин, били сте се дни



наред. Може да разкажеш някой път на Боян. Жалко, че не си от
приказливите.

- Не обичам да говоря празни приказки – заяви все така сериозно.
- Това, може би е основната ти разлика с нас, хората – въздъхна Доротея.
- Не ви разбирам. Как може да говориш без нищо да казваш?
- Може, светът се крепи на празни приказки. – заключи взирайки се в

тъмнината.

Отново настъпи мълчание, горският цар напътстваше елените, а Боян
дремеше в скута на Дора. Започна да се съмва, а каретата се движеше все
така плавно на сантиметри от короните на дърветата, развявайки листата
им. Слънцето се подаде от гористия хоризонт, а на Доротея ѝ се стори, че
се движат срещу него, защото ставаше все по-голямо. Приближавайки го,
започна да се издига, като под него се очерта дебела права линия – ствол
на дърво. След още няколко километра осъзна какво вижда, вековното
дърво, дървото на живота, а яркото слънце му беше короната. Дебелия
ствол се стремеше само нагоре, все едно разцепваше небето, а лъчите
формираха златни клони. Имаше същия блясък като очите на Мусаил,
наситено жълт, златен, но светлината му не дразнеше очите. Доротея
усети приятна топлина, обливаща цялото ѝ тяло, въпреки това кожата ѝ
започна да настръхва. Въздуха беше друг, вятъра я посрещна с песен,
дърветата под тях шептяха, чуваше толкова много гласове. Започна да се
оглежда, всичко беше живо, хиляди невидими очи я гледаха, обхвана я
параноя, страх.

- Доротея! – чу твърдия глас на Мусаил.

Надигна глава и го загледа втренчено, в това време Боян се събуди и
изрече сънено:

- Те са ни приятели.
- Скоро ще стигнем Змейково – съобщи горският цяр. – Затова вече ги

чуваш.

С наближаването на космическото  дърво, величеството му се усещаше
все по-силно. Доротея имаше чувството, че я гледа, пронизва я с поглед,
стана ѝ неловко, стисна ръката на Боян, който я изгледа въпросително.
Благодарение на смесената си кръв, той приемаше върховното излъчване
като свое, за разлика от  смъртната му майка.



Не град, не село, Змейково приличаше на каменен полис, внедрен в
дебрите на вековната гора. Нямаше крепостна стена, нямаше дворец, нито
сараи, само махали пръснати по склоновете и възвишенията, свързани с
калдъръмени улици. Толкова подредено и магическо, там не се усещаше
есента, листата на дърветата бяха все така зелени и свежи. Вековното
дърво ги пазеше никога да не повехнат, да не идват вихрушки, студ и
урагани. Първо се забелязваше Русалската махала, огромното синьо, езеро
на скалист връх с издълбани пещери. На тясната пясъчна ивица се
препичаха русалки, а други плуваха по поречието на широката река, която
минаваше през всички  морета и океани и завършваше с водопад.
Самодивите си имаха красиви белосани къщи с много цветя и билки, а
откъм реката се редяха вилините къщи. Малко  по-навътре в гората, под
дебелата сянка, личаха дървените постройки от трупи на дивите юди.
Таласъмите и караконджолите деляха скалите от другата страна на
Русалската махала. Там се мяркаха неизмазани ниски къщи от камък,
където обикаляха неугледните създания. Дивите люде обитаваха по-
гъстата гора, като си правеха заслони от листа и слама, заедно с
лестниците. Всичко беше цветно, слънчево и кипящо от живот. Някъде
встрани от дървото в по-широката част на калдъръма личеше голям
дървен надпис „Гостилница“.

От задната страна на дървото, където хвърляше вечната сянка, се
намираха лошите, гневните, онези които носеха само беди и
неприятности. Бодливите храсти отваряха път към порти на черни,
неизмазани къщи, залостени с дебели трупи. Земята приличаше на въглен,
по който се мяркаха още по-тъмни безформени сенки. Викаха й тъмната
махала, защото приютяваше болестите, вампирите, морите и всички
лошотии, които не са намерили покой след смъртта си и не са могли да
идат на долната земя.

На няколко метра от  широкия ствол се простираше павиран площад с
люлки накичени по излезлите корени и голяма чешма с пет чучура във
формата на змееви глави. От всяка глава течеше различен цвят вода,
златна, сребърна, червена, синя и черна, Доротея предположи, че всяка
има своята магическа сила. Подножието на вековното дърво беше
оградено от високи каменни зидове, а зад тях се мяркаха няколко добре
подържани чорбаджийски къщи. В една пролука между оградите личеше
голямо зидано огнище. Там живееха орисниците и божествените създания,



които пазеха дървото. Змейовете и халите обитаваха по-долните клони,  а
орлите гнездяха по-нагоре. Никой не можеше да достигне златната
корона, единствено с покана за съд или благословия.

Част 26 Орисниците

Мусаил приземи каретата в началото на селото, в близост до спрялата
теснолинейка. Дървената ѝ предница с газени фарове беше опряла в голям
корен от космическото дърво, а малките й колелца лежаха на издълбани
сводове. Необичайната компания бързо привлече любопитни погледи.
Една голяма тълпа от всякакви индивиди се нареди около тях. Горският
цар слезе долу и всички му се поклониха като тръгнаха да му целуват
ръка. Той търпеливо остави да му отдадат почит. Доротея седеше като
препарирана вътре и се чудеше какво да прави. Не ги беше виждала в
такава светлина, обикновено се гонеха по планините и баирите,
състезавайки се  кой ще падне пръв. Боян я изпревари като изскочи от
каретата, а тя не можа да реагира. Присъствието му внесе смут, а Горският
цар хвана сина си за раменете и съобщи:

- Това е моят син, Боян, моята кръв! – всички отстъпиха няколко  крачки
назад. – С майка Доротея!

Дора излезе бавно с недоверчив и плах поглед. Ако ѝ скочат да си
отмъщават? Какво щеше да стане с Боян? Разпозна няколко самодиви и
таласъми, с които си беше имала пререкания. За нейно щастие, нищо
такова не се случи, тълпата се дръпна и направи място да мине каретата,
водена от Мусаил. Боян и майка му вървяха след него за ръка. Вълнението
в очите на детето преливаше, щеше да се разплаче от радост и емоция.
Преминаха бавно по главния широк калдъръм, а навалицата ставаше все
по-гъста. Доротея успя да поогледа обстановката, всичко изглеждаше
толкова битово, толкова естествено като лабиринт от каменни огради,
сводове и малки мостчета. Дървените порти се редяха една след друга, а
от тях надничаха любопитни нечовешки очи. Стигнаха централния
площад където, ги чакаха три жени. Най-старата със снежно бяла коса
сплетена на плитка, сбръчкана, но висока и стройна, със сиви очи и
изписани вежди. Другата приличаше на жена на средна възраст, малко по-



ниска с издути бузи, но нежно лице. Имаше къса черна коса навита на
големи къдрици. Най-младата, около двайсетте приличаше на самодива, с
нежна шия и чисто лице,  бадемови очи и вежди като нарисувани. Русата й
коса падаше свободно и стигаше чак до кръста.

- Добре си ми дошъл, синко - заяви тържествено най-старата,  а Мусаил
понечи да ѝ целуне ръка.

Целуна и на трите, а Доротея отстъпи назад без никакво намерение да го
последва. Боян гледаше ту единия, ту другия си родител и се чудеше какво
да прави.

- Водя ви първородният ми син да го наречете – заяви горският цар.
- Знаем, свраката ни обади – отвърна старата орисница и погледа ѝ се

спря на Дора, която се опита да изглежда сериозна. – Окъпете го при
русалките, без смъртната да влиза! Подмете го в нашите дрехи, после
го доведете. Светлозар ще ви помогне.

Мусаил се поклони в знак на съгласие и тръгна по пътя през
Самодивската махала. Дора и Боян го последваха. Всички ги зяпаха с
любопитни погледи, но никой не се доближаваше. Минаха през
самодивския мегдан, където седеше млад мъж със дълга светла, пепеливо
руса коса, вързана отзад. В сините му очи играеха искрици, а кожата му
приличаше на самодивска, чиста и бяла като  мляко. Добре сложен в
раменете, силен и чевръст, но  изящен и галантен. Носеше дълга бяла
везана риза с кафяви беневреци.

- Брате – възкликна и му стисна ръката, последва прегрътка, после отиде
при Доротея, наведе се и целуна нейната.

- Това, май, е чичо ти – измърмори Дора, която се почувства неудобно.
- Светлозар, най-малкия син на орисницата, брат на Мусаил – представи

се той и се наведе към Боян. – Добре дошъл, дете.

Стисна и неговата ръка, а Боян плахо се усмихна. Под мишницата
носеше червена бродирана торба и тръгна с тях към русалската махала.

Русалките не приличаха на хора-риби както в повечето легенди,
нямаха опашки и тяло покрито с люспи. Имаха изяществото и грацията на
самодиви, но косите им бяха от водорасли и водни треви. Доротея
забеляза малки ципи по краката им, които ги оформяха като плавници, но
им даваха достатъчна подвижност да ходят и по твърда земя. Повечето



носеха дълги бели роби без ръкави и пееха също толкова добре като
посестримите си. Когато видяха групата да приближава, песента им секна
и отдадоха почести на Горският цар и събеседниците му. Русалката
Славка се приближи към тях с грациозна походка. В косата ѝ растяха
водни лилии, а червеникавите ѝ очи сияеха на фона на бистрата вода. Тя
приклекна и се изравни с Боян:

- Щом ще те наричат орисниците, трябва да те изкъпем и да те наръсим –
рече и леко се усмихна.

„ Значи могат да се усмихват“ – помисли си Дора, като повдигна вежди.
Подканиха го да се съблече, а Боян изглеждаше объркан, хвана се за
ръката на майка си и искаше да влезе с него във водата. Доротея си събу
маратонките и чорапите, но друга девойка с по-къса коса я спря.

- Моме, недей да влизаш, ще се удавиш – каза й, като я хвана за ръката. –
Това е жива вода, ще те повлече.

- Нали живата вода лекува – повдигна вежди Дора.
- Лекува, ама как мислиш, че е станала жива, живота не ѝ е паднал от

небето.

Доротея пусна ръката на синът си и остави Мусаил и Светлозар да го поведат
към вира. Натопиха го малко над таза и започнаха да го обливат, а той
настръхна, водата беше студена. Сърцето на Дора се сви, толкова ѝ се
искаше да влезе и да му помогне. Славка се приближи до детето. Завихри
водата и потопи ръцете си до лактите, докато говореше някакво баяние.
Приближи се и започна да го пръска с фините си пръсти.

- Сега бъди благословен, дано орисницата ти нарече само хубави работи.

Боян замижа и залитна, Мусаил приклекна, и го подпря за да не падне.
Светлозар се върна на брега и извади от торбата бяло платно и характерни
дрехи. Връчи платното на Дора да го посрещне. Тя прегърна сина си и го
забърса, Мусаил му приготви бялата риза и белодрешната носия, бръкна
отново в торбата и извади още една. Двамата се преоблякоха в еднакво
облекло. Малкото момче изглеждаше като умалено  копие на баща си
повече от всякога,  само тъмно зелените, почти черни очи издаваха
човешкия му характер.

- Елате първо да ви нагостим, човек не може да деяни много на празен
стомах – изрече Светлозар.



Отбиха се в гостилницата, откъдето се носеше приятен мирис на готвено
и подправки. Вътре пещта бумтеше, а до нея стояха приготвена прясна
баница и погача. Гостилничарят имаше засукани мустаци и изпечено лице,
носеше вълнен калпак и бяла риза със запретнати ръкави, приличаше на
обикновен селски човек. Дора знаеше, че тук нямаше нищо обикновено, а
мъжа беше дух стопан, който отслужваше уморените гости. Положи
голямата си ръка на рамото на Боян и не пропусна да го поласкае за
наричането. Момчето изглеждаше уморено от пътя и емоциите, сгуши се в
майка си и притвори очи. В гостилницата нямаше много клиенти по това
време, дървените маси пустееха, само в ъгъла до камината двама таласъма
се надпиваха с червено вино. Светлозар поведе групата към малък
вътрешен двор, обрасъл в бръшлян и ги настани под дебелата сянка на
лозята. Малкото момче полегна в скута на майка си. Гостилничарят ги
последва, застана пред тях и плесна с ръце. Все едно изпод масата
изникнаха плата с най-различни гозби, печена кокошка, баница, гювеч,
голяма кана с вино и три калени чаши. От всичко се виеше пушех и
миришеше приятно, устата на Дора се напълни със слюнка. Тя побутна
сина си, който сънено се надигна и с усилие се пресегна да си отчупи
парче от питката.

- По-добре да го оставим да се наспи – каза Дора на Мусаил. - Горе има
ли легла, в гостилницата? - попита. Знаеше, че ще останат повече от
ден, но  не си бе  задавала въпроса къде ще  спят.

- Ще спите в моята къща – заяви Горският цар.
- Ъ… - челюстта на Дора увисна. През главата й минаха разни случки  от

миналото, които нямаше желание да повтаря, поне, не на този етап.

Въпреки огромното неудобство, което изпитваше тя, Мусаил беше
единственото същество, на което можеше да се довери напълно в това
село от … дяволи, пък и на детето му се спеше. Четиримата се нахраниха
мълчаливо, после Светлозар плати на гостилничаря с три жълтици. Дора
гушна дремещия си син и засноваха из неправилния  калдъръмен
лабиринт. Отвсякъде се чуваха гласове, разни самодиви по бели роби
притичваха между портите и се скриваха в тесните каменни коридори
между къщите и градините. Някъде в далечината ехтеше гайда и няколко
дрезгави гласа ѝ пригласяха.  Една пресечка преди чифлика на орисниците
се намираше малка сбита улица от спретнати двуетажни къщи с ниски
каменни зидове. Доротея веднага позна коя е тяхната,  защото Вихрен и



Дженгал пасяха в двора до поточето, което минаваше по края на зеления
двор. На дървения вратник ги посрещна млада жена с червена забрадка.
Преведе ги през китния двор с два големи ореха към къщата. Долният
етаж беше каменен и вкопан в земята, явно служеше за склад, защото през
малките прозорчета стърчаха наредени оръжия, някои стари и похабени.
От другата страна Дора съзря огнище и наредени съдове и паници. Качиха
се нагоре по дървените стълби и излязоха на голяма веранда с миндер и
дървена маса. Жената ги преведе към просторна стая с огнище и дървено
дюшаме. По земята имаше  шарени черги и голям застлан нар до
почистеното огнище. На другия край се намираше ниска масичка  с три
трикраки столчета, а в дъното седяха нагънати още  черги и кожи. Доротея
положи сина си на леглото и внимателно го зави. Детето се обърна на
другата страна и мигновено заспа. Тя въздъхна тежко и седна на земята.
Мусаил  се приближи и отново  попита:

- Страхуваш ли се?
- Ако ти кажа, да, ще спреш ли да ме питаш?! – сопна се, след което

осъзна, че не схвана за какво говори. – Не ме е страх, притеснявам се.
Ние тези създания сме ги гонили, убивали сме ги, сега се разхождам
сред тях, все едно нищо не е било.

- Убивали сте тези, които са нарушили закона – отвърна Мусаил - Те не
могат да търсят отмъщение  за грешните си побратими.

- Така е, но пак е  странно – разтърка слепоочията си, след което смени
погледа и настроението. – Хубава къща имаш, нали няма да спим
заедно?

- Не, къщата ми се полага като син на орисницата - обясни.
- Хубаво, явно си е гъзария майка ти да е тарторка – каза безгрижно.
- Не мога да кажа, Перун ме взе колкото Боян, той ми даде име и сила.
- Майка мечта – заяви Дора и се надигна.

Излезе на двора, Светлозар се препичаше на слънце натопил босите си
крака в поточето, а Вихрен лежеше до него. Тя запали цигара и седна на
стълбите.

- Водата още не е захладняла – подкани я по-малкият брат. – И тази не е
жива.

Дора допуши цигарата си и се присъедини, събу кецовете си и нави
дънките. От лекото течение на хладната вода я побиха тръпки, чак косата



ѝ настръхна. Почувства се така все едно е свалила огромна тежест от
плещите си. Загледа се в бистрата вода и за секунди се отнесе. Светлозар
от своя страна я гледаше внимателно. Небрежната ѝ визия предизвикваше
огромен интерес у братът на горския цар. Той внимателно разучаваше
небрежния кок и непослушния кичур на главата ѝ. Дора усети, че я зяпа и
обърна глава.

- Мога да кажа на стопанката да ти даде и на теб носия – рече Светлозар
спокойно.

- Не държа на тези работи – отвърна Дора и отново се загледа в бистрата
вода на поточето.

- Майка ни, орисницата, недолюбва хора.
- Чувствата са взаимни – каза спокойно Дора.. – Ако ми засегне детето,

няма да ѝ остана длъжна.
- Разбрах, че имаш болен другар, затова водиш Боян да го наричат.
- Така е, Симеон го отровиха със змеева отрова и ще умре, а орисницата

знае всичко. Затова дойдох, за да я помоля да ми каже как да го
излекуваме.

- Тогава внимавай, защото много лесно се обижда, нищо чудно да не
получиш това, за което си дошла.

- Все някоя ще се смили над мен и ще ми каже, нали са три.
- Милост им е малко чужда дума, на орисниците.

Светлозар изглеждаше най-нормален и имаше най-човешко държание,
останалите гледаха като животни с минимални емоции и сухи приказки.
„И ти да си живяла сума ти хиляди години и ти ще изсъхнеш на
човещина“ – казваше баба Анка.

Част 27 Наричането

Боян спа цял  ден и през нощта, умората и емоциите бяха натежали и
малкото момче имаше нужда от по-дълга почивка. През това време
Доротея се чудеше  какво да прави, нямаше обхват на телефона и не
можеше да се свърже с параклиса, а не ѝ се нравеше да обикаля махалите,
макар, че любопитството я гризеше и искаше да види как живеят. Седеше
на най-горното стъпало на стълбите и наблюдаваше преминаващите,



чуваше се глъчка, кипеше живот. За първи път виждаше горските
създания в такава светлина, те се смееха, ходеха на групи, пееха и
изглеждаха щастливи. Змейково приличаше на село, в което времето бе
спряло поне преди 300 години, където живота беше прост. Но нямаха
занаят като обикновените селяни, никъде нямаше полета с пшеница или
градини, навсякъде никнеха само цветя и билки, гъби и мъхове. После
осъзна, че това им е поминъка, да варят отвари и изработват магически
предмети, да гледат животни като вихрогона в параклиса. Дори нейния
къс меч бе тръгнал от тук, от някой чудат ковач, който го е закалил и
нарекъл винаги да бъде остър като бръснач. Носеха се слухове, че разни
вещици и магьосници търгуваха с предмети директно от тукашните
дюкяни. Можеше ли човек да заблуди нечовешкия усет на създанията, или
те сами ги допускаха до благата си след като си плащаха доволно? А, с
какво си плащаха?

Настроението се усещаше като лятно време на село, когато повечето
ученици ги пращаха при бабите си. Със Симеон бяха обиколили много
села и градчета, повечето за съжаление обезлюдели, всички  бягаха по
градовете, а традициите линееха. Само в Змейково всички легенди и
страшни истории, които разказваха бабите ходеха по улиците.

Започна да се мръква, а движението стана по-интензивно в посока
мегданите. По улицата се зададе млад мъж с широки рамене и добре
оформена брада. Той сочеше висящите фенери и мигом ги запалваше.
Доротея осъзна, че това е змей в човешка форма, като видя, че го зяпа,
мъжът се усмихна под мустак и продължи по пътя си. Мусаил се появи
отнякъде с кавал в ръка. Оръжията закачени на червения му пояс
липсваха, носеше дълъг черен елек без ръкави от аба.

- Да не свириш  на някоя сватба? – повдигна вежди Дора.
- Отивам на мегдана – отвърна той. – Ела, ако искаш.
- Ами Боян ако се събуди?
- Стопанката ще ме извика – заключи Мусаил и излезе през портата без

да я чака.

Дора скочи от стълбите и тръгна след него. Площадът до космическото
дърво пустееше и тя се зачуди къде ли отиват. Движението ги водеше към
гостилницата, а от двете им страни светеха малки дюкяни и сергии, в
които се продаваше какво ли не. Висок таласъм беше постал платно с



наредени билки, крила от прилеп и други магически съставки, а срещу
него лъщяха чисто нови мечове. От другата страна изящна самодива
продаваше отвари,  а до нея се простираха шарени черги и друга жена,
може би юда се пазареше с един змей.  „Вероника и Дарко щяха да се
побъркат.“ – помисли си Дора, взирайки  се в редките стоки. Някой
говореше на висок тон, а около него се чуваше женски кикот. За първи път
виждаше самодиви и вили да се смеят и усмихват. Щом ги срещнеха в
гората винаги бяха сърдити и сприхави. Очите ѝ бяха толкова пълни от
стоките на главната улица, че не забеляза кога Светлозар се присъедини
към тях.

- Днес е петък, пазарен ден – обясни той, а Доротея леко подскочи.

Продължиха заедно с навалицата в посока гостилницата. Там жителите
на Змейково се събираха на групи. Като ги забелязаха, един мъж на средна
възраст, който само приличаше на човек се провикна:

- Ето го царя, бре! Айде, къде са ви гайдите, давайте да почваме хорото?!

Напред излезе кривокрако джудже с брада до земята и криви остри
зъби. В ръцете си стискаше гайда.  Към него се присъедини и таласъм,
както и дивак с кожен тъпан. Засвириха в синхрон весела мелодия, а след
няколко секунди и Мусаил наду кавала. Всички изпаднаха в еуфория и
започнаха да скачат и да играят, за няколко секунди сглобиха дълго хоро,
което се зави през махалите или буквално над тях. Играчите не стъпваха
по земята, а се издигнаха нагоре, над покривите, над оградите, чак до
първите клони на космическото дърво, което шумолеше в ритъма на
мелодията. От тъмното се усети движение, като полъх на по-силен вятър и
ако не знаеше,  че това е лесник, Дора щеше да каже, че е ходещо дърво.
Той вдигна обраслите си с мъх ръце към небето в знак да подкани и
седящите. От мелодията струеше магия, всички играеха без да докосват
земята, рееха се в пространството, издигаха се, после плавно се пускаха, а
след тях се сипеше  златна светлина. Доротея беше ходила на горски
сборища,  но тук имаше нещо по-силно, нещо свръхестествено. Те си бяха
у дома и се раздаваха, и викаха, и пееха, първия петък след Сенковеене.

- Хубава седянка стана – каза Светлозар.
- Защо на площада няма нищо? – попита младата жена.
- Орисниците искат да им пазим тихо, инак не могат да предат – обясни

Светлозар.



Доротея се загледа в Мусаил, искаше й се да види някакъв проблясък,
може би емоция, но погледа му бе все така строг и студен. Кавалът му
носеше радост, но и уважение, с една мелодия можеше да строи цялата
гора, но можеше и да ги разиграе. Скоро се присъединиха и русалките на
чело със Славка, която носеше китка здравец и пръскаше с жива вода.
Часовника на Дора не работеше и тя не знаеше колко е часа, но  имаше
чувството, че скоро ще се съмне.

Музиката секна и всички насядаха изморени и запотени. Някой извади
бъклици с червено вино  и  започнаха да се черпят.  Мусаил се дръпна
настрана и отиде при Доротея и Светлозар, които седяха настрани до
ствола на едно дърво.

- Аз тръгвам – съобщи горският цар.
- Няма ли да я поканиш  с едно самодивско вино? – попита Светлозар.

Той не отговори, а се върна при тълпата, след малко донесе две калени
чаши с вино. Даде ги на брат си и  на Дора.

- На здраве – поздрави Светлозар и отпи голяма глътка.

Младата майка го последва. Виното ѝ се стори като тръпчив елексир,
имаше изящен аромат и сладникава нотка, която галеше небцето. Разбра
защо го наричат божествен еликсир, една глътка беше достатъчна да я
пренесе в настроението на Змейково. Бузите ѝ поруменяха. Мусаил се
завъртя и тръгна към къщата си, оставяйки двамата да си допият виното.

- Аз ще те изпратя – каза Светлозар, като видя смутения поглед на
Доротея.

- Винаги ли е бил такова дърво? – попита рязко.
- Ти ще  кажеш, аз не съм спал с него – той я погледна с веселите си очи.
- Не си мисли, че нашата връзка, ако мога така да я нарека, е била

такава... обикновена – започна Доротея, като търсеше правилните думи.
– Бях на 17 години и си търсех белята, съученичките ми се хвърляха на
лоши момчета с татуировки, аз на горския цар.

- Не си мисля нищо, а не знам какво значи, обикновена, в твоята глава -
отвърна Светлозар. – Аз не съм ходил при народа толкова често, не ви
знам нещата, само  съм слушал  разни истории.

- Не е като тук, със сигурност – въздъхна Дора. - Какво да ти кажа, ние
хората мислим различно, понякога дори и не мислим.



Настъпи мълчание, Светлозар я изучаваше със сините си очи, а тя не
знаеше какво да добави. Двамата допиха виното и тръгнаха към къщата на
Мусаил. През това време мрака се вдигаше и слънцето започваше да
блести над клоните на космическото дърво. Дора се качи в стаята на Боян и
легна до него. Задряма  за кратко натисната от умората и виното.

След няколко часа Боян я събуди, кипящ от енергия. Той скочи от
леглото и огледа стаята.

- Къде ще ходим? – попита майка си, която бавно и сънено се надигаше
от леглото.

- Ела първо да ти измия очите, Мусаил ще се появи и ще каже.

Слязоха долу и Дора му наплиска очите с вода от поточето. След малко
се разнесе приятен аромат и горският цар, придружен от брат си влезе със
завита тава баница.

- Закуска – изрече Светлозар.

Утрото беше прохладно затова се настаниха на верандата на втория
етаж. „Клюкарско място“ – мислеше си Дора, след като установи, че от
нейната страна се вижда цялата улица. Боян лакомо захапа прясната
баница, а стопанката донесе студена вода. След като  се нахраниха,
Мусаил обяви:

- Трябва да отидем при орисниците.

Всички се вдигнаха и тръгнаха към площада до огромното дърво.
Доротея имаше чувството, че отива на изпит или на някакво изтезание,
Боян също не изглеждаше очарован.

- Бояне, ти какъв искаш да станеш като пораснеш? – попита майка му.
- Робот – отвърна категорични момчето, а тя се подсмихна.

Трите жени, придружени от още няколко персонажа ги чакаха отпред.
До тях стоеше висок мъж с чисто черна стърчаща коса и изпито лице
покрито с трапчинки. Не носеше носия, а елегантен костюм, целия черен с
грамаден Ролекс на дясната ръка, повече приличаше на бизнесмен,
отколкото на върховно създание. Гледаше ги с пронизващи черни очи, но
весели и приятелски. Излезе пред орисниците и ги поздрави:

- Мусаиле! – каза ясно с изразителния си глас, Мусаил кимна в знак на



поздрав. – Илия съм аз, главатаря на змейовете и халите – представи се
на Дора.

Доротея преглътна и стисна ръката му, която беше студена, като на
змия. Погледа на този змей излъчваше власт, сила  и авторитет, които я
караха да се чувства неудобно. Отвърна му с пресилена усмивка, а той й
отвърна като оголи острите си зъби. Обзе я лека радост като видя познати
лица, въпреки, че не се обичаха. До орисниците стоеше Яна самодива,
заедно с Горан и черната лисица.

- Какво правят твоите хора тук? – изказа се най-старата орисница. – Не
трябва ли да си гледат гората?

- Аз идвам от името на всички  самодиви, вили и юди да нарека царския
син – отговори Яна.

- Аз идвам от името на всички диви  люде, лесници  и таласъми – викна
Горан и гласа му отекна.

- Мен ме пращат всичките животни, орли, вълци,  мечки и зверове –
отвори уста лисицата.

- Те са моят народ  и те трябва да го нарекат – намеси се Мусаил.
- Той е с божията кръв на баща си, трябва само, чиста кръв да го нарича!

– заяви старата.
- И с човешката кръв на майка си! – викна Дора, без никой да я пита.
- Няма да го наричаме като смъртен, не и като горски, той ще бъде бог –

заяви орисницата.
- Никой няма да казва какъв ще бъде сина ми! – викна Доротея. – Ще

бъде, какъвто той си поиска, не какъвто ти кажеш!
- Не смей да ми говориш така, рабиньо!
- Рабиня е майка ти! – изстреля Доротея, като не беше много наясно

какво значи думата.

Настъпи мълчание, Дора мерна самодоволната усмивка на Илия, който
видимо се забавляваше.

- Ти, простосмъртна женичке – старата орисница гневно повдигна пръст,
сочейки младата майка. – Бял ден……

- Достатъчно – Мусаил повиши тон. – Всеки има право да го нарече!
- Ти с тоя народ и с тая гора, оглупял си, сине! – поклати глава

старицата. – Няма да ти прескачам думата, така да бъде, но помни, че
внук се обича повече от син.



- Затова ли си го дала, още пеленаче?! – Дора скочи отново и усети смут
у останалите.

- Да харижеш рожбата си да служи на върховен бог е чест! – заяви
орисницата с повдигнат нос. – Това вие смъртните никога няма да го
разберете!

- Така е, не разбирам как мога да дам невръстния си син на някого!
- Замълчи - изрече рязко Мусаил.
- Имам четирима сина, всичките юнаци с божествена кръв, родени да се

бият равни с боговете! Непобедими и вечни! Там им е мястото на
върха, да препускат с върховните! – обърна гръб на останалите и
изрече. – Стига сме приказвали, идвайте, всичко  е готово.

Доротея осъзна, че ако Мусаил не се беше намесил, щеше да я
прокълне. Хвърли му жален поглед, но той не реагира по никакъв начин.
Стигнаха висок каменен дувар и широките дървени порти с дърворезба се
отвориха. Вътре имаше къща за чудо и приказ, голяма и просторна с китна
шарена градина и дълга лозя простираща през целия двор.  Орисниците ги
поведоха към приземния етаж, иззидан изцяло от камък, слязоха три
стъпала надолу и се озоваха в просторна стая с голямо кръгло огнище по
средата. По пода имаше наредени дебели меки кожи. Сложиха Боян да
седне на най-меката и бяла овча кожа, останалите насядаха около него,
само Светлозар остана встрани. Момчето изглеждаше смутено, оглеждаше
се плахо и се чудеше какво става. Дора му направи знак, че всичко ще
бъде наред. Каменната пещ тлееше, а на дървена маса до нея беше
сложена прясно изпечена погача увита в бял вързоп, както и паничка с
мед.

- Започваме! – обяви най-старата орисница. – Една след друга сме
предачките, пазителките на светото дърво и сега ще наречем малкия
наследник на върховните като наш, оттук нататък в Змейково ще те
чака дом – започна да съобщава гостите един по един. – Илия, царя на
всички змейове и хали, Мусаил, царя на горите,  Яна самодива,
главатарката на всички юди, самодиви, вили, Горан главатаря на
дивите люде, Черната лисица – пратеника на животните, вестоносеца,
Доротея, смъртната майка. Светлозар, слънчовият син и пазител на
Змейково ще ти бъде пазител.

Светлозар взе увитата погача и паницата и я разгъна над главата на Боян.
Отчупи първия залък и му го подаде. Детето го взе с ръце, огледа го, след



което го лапна с недоверие. По-малкият брат се изправи и застана като
войник с бялата кърпа над главата му. Старата орисница си пое дълбоко
въздух и съобщи:

– Да бъде силен като Баран, да бъде смел като Витомир, да бъде предан
като Светлозар, да бъде ловък като Мусаил!

Стана от мястото си и отчупи залък от погачата, като също го топна в
меда.

- Пътят му да бъде светъл, слънцето да бди над него, месеца да го
закриля… - изрече средната наречница и повтори примера на първата.

- Неволя да не го застига, дявол да не го обсеби, юнак като стане –
всички бесове да гони…. - произнесе се и най-малката.

Илия седеше със скръстени крака и като дойде неговия ред показа
острите си бели зъби:

- Всички хали, всички змейове да са му в краката, когато ги викне по три
да му идват, пътя да му показват….

Отиде да си отчупи залък и весело се усмихна на Боян, който явно го
хареса.

- Да има сила на бог и сърце на човек! – изрече Мусаил със спокоен глас,
а останалите малко се  смутиха. Доротея му хвърли изненадан поглед,
но той не ѝ обърна внимание.

Ред беше на Яна.
- Самодивите да го закрилят, юдите да го почитат, вилите да го носят,

глава да скланят щом го видят из гората….
Вниманието се насочи към Горан:

- Всички диви люде само редки билки да му носят и от най-бистрата
висока вода, пещерите си да дават,  постелята да му отстъпват…

Лисицата, изпъчи косматите си гърди и произнесе:
- Всичките животни да те любят, дарове да ти носят от близко и далеч,

да си им любимец, и най-страшните мечки път да ти правят, и най-
злобните вълци глава да скланят…

Животното с подскоци стигна до Светлозар и се наложи да свали
малко погачата, за да може лапичката ѝ да си отчупи малко залче. Доротея
гледаше сърдито орисниците.

- Нека никой да не ти тъпче пътя, сам да си избереш какъв да бъдеш,
дървото да ти е в краката!



- Брани рода си, пази името си, закриляй наследството си! - добави
Светлозар отгоре, докато Доротея си късаше хляб.

Настъпи кратко мълчание, после орисницата си пое дъх и съобщи.

- Боян, син на Мусаил вече е наречен и вече е един от нас, потомците на
Свещеното дърво, пазителите на слънцето, върховните същества! Нека
приветстваме сина на горския цар!

Всички станаха и започнаха да го поздравяват, а малкия се вкопчи в
ръката на майка си. Доротея почувства облекчение, че цялото нещо е
приключило, но основната ѝ цел още я ядеше.

- Свърши ли? – попита я Боян плахо. - Може ли вече да си ходим?
- Още малко - отвърна Доротея.
- Ела навън да раздадем  питката – Светлозар подкани момчето и  го

хвана за ръка. - Трябва да им чупиш залци.
- Добре се справи – усмихна се майка му и го потупа по главата. - Отиди

със Светлозар, ние с баща ти трябва да си поговорим.

Останалите гости мълчаливо се оттеглиха, останаха само трите
орисници, Мусаил и Дора, която преглъщаше тежко. След като се увери,
че са насаме направи невъзможното:

- Ориснице, всемогъща – Доротея падна на колене, все едно сега се сеща,
защо беше цялото пътуване. – Простете ми грубото държание, дадох
сина си да го наречете като свой, сега ви моля, дайте ми нещо в замяна.

- Наричането на нечистокръвен е чест! Как може една рабиня да иска
нещо в замяна? – старицата я погледна от високо под вежди.

- Не ви искам имане и сили, искам само малко знания, да ми кажете как
да спася другаря си. Знам, че сте всемогъщи, знам, че знаете всичко,
моля ви, кажете ми как се лекува змейова отрова?

- Този твой другар, род ли ни е? Смъртен ли е? – попита орисницата и
гласът ѝ отекна.

- Смъртен е – отвърна Доротея, която гледаше в земята. Колениченето и
моленето  хич не бяха в стила ѝ, и костваха нечовешки усилия да сведе
глава, пред човек, който не понася.

- Щом е смъртен,  значи така му е писано! – заяви. – Нишката на живота
не може да се разбрида!

- Никой няма да я разбрида, само да ѝ сложим още едно влакно –



отвърна майката вперила поглед земята.
- Идваш тук и ми казваш, какво да правя с нишката, дето съм я прела

още като дървото беше фиданка! Не може така! Аз на смъртни
милостиня не давам, какво им е казано, ще бъде сторено!

- Той не е просто смъртен, той ми е брат! Ние с него, ви пазим
наследството, пазим ви да не ви забравят! Ние сме Родопския
параклис! – гласът на Дора започна да се надига и импулсивно скочи,
очите ѝ плуваха.

Настъпи кратко мълчание, физиономията на орисницата се изкриви и
протегна пръст, сочейки право към Дора.

- Момиче, отивай си по пътя! Отивай си да не отнесеш някоя клетва!

Трите жени напуснаха стаята. Доротея трепереше от напрежение, не
искаше да прекарва и миг повече в тази къща. Тръгна с подкосени крака и
се хвърли върху дървената порта. На площада завари голяма тълпа, Боян
заедно с чичо си раздаваше от питката и приемаше поздравления.
Изглеждаше спокоен, а Дора не искаше да я вижда в такова състояние.
Мусаил стоеше плътно зад нея и мълчеше. Младата майка се скри в един
глух коридор и излезе на малка зелена морава с дебело дърво открая.
Седна под короната му и запали цигара, вдиша тежко и не изкара никакъв
дим.

- Мусаиле, какво ще правим? - попита дрезгаво. – Тая чанта не ни каза!
Мусаиле, Симеон ще умре ли?! - От очите ѝ бликнаха сълзи от гняв и
безсилие.

Мусаил се приближи към Дора без да отговаря.

- Мусаиле, кажи нещо, бе! – Дора го прониза с поглед пълен с болка и
ярост.

- Какво да  ти каже, мило момиче – чу се изразителният мъжки глас на
Илия, а смъртната го закова със зелените си очи. – Виждал съм много
като твоите очи, онези предачки си седят тука, на топличко и
скутничко на Змейково и вече не смеят да се покажат. Всичко са
забравили, всичко човешко. Някога бабите на мен се молеха, да си
прибера халите,  да им мине  сушата, да си наругая змейовете,  да не
вземат невести. Виждал съм и сълзи и болка, и стари, и  млади, всичко
съм виждал.



- Накъде биеш?! – попита Дора сърдито.
- Вече на никъде – въздъхна Илия. – Но понеже те гледам, че си една

такава, борбена, непреклонна, ще ти помогна, искам само да ми  пазиш
завета, докато си жива да не се отказваш от параклиса.

- Не съм си го и помисляла!
- Хубаво, тогава. Чух, че за змеева отрова питаш? Змеева  отрова се

лекува само с лек от долната земя. Там трябва да слезеш, на първото
ниво, при заблудените души и да питаш, де е палата на черния цар,
само той знае къде е змеевия лек.

- На долната земя?! – възкликна Дора и скочи на крака. – Къде се слиза,
как да стигна?!

- В тъмната махала има един голям геран без кофа и без стълба, само там
е прекия път, но помни ако не си толкова страшна,  колкото онези там,
веднага ще те повлекат!

- Страшна, как така страшна!?
- Стига толкова, сега си остани със здраве и дано го спасиш, твоя брат –

заяви Илия като леко повдигна ръка и изчезна по кривите улици на
Змейково.

- Мусаиле, как да се направя на страшна?! – Доротея извърна глава към
горският цар.

- Трябва да ти направим маска и одежди – лисицата изникна от нищото,
заедно с останалата част от гостите. – Смъртен не е слизал долу хиляди
години.

- Ние ще донесем чановете – заяви Яна, която заедно с  Горан и
лисицата, бяха слушали целия разговор.

- Малките рога от Авитохол, също – проговори Горан.
- А Боян какво ще го правим?! - викна Дора в ентусиазма си. – Няма да

го оставя тук!
- Аз ще го прибера при вашите – Светлозар също се появи с Боян за

ръка.

Доротея гледаше втренчено, вниманието ѝ беше толкова концентрирано
в спасението на Симеон, че не забелязваше дребните детайли. Зачуди се
как така всички се бяха появили от нищото, когато осъзна, че се намираха
до къщата на Мусаил. Въздъхна тежко, нямаше доверие да остави сина си
една нощ без да е около  него,  сега трябваше да се довери на почти
непознатия брат на Мусаил. Нямаше  как да откаже, живота на Симеон
зависеше  от това, трябваше да действат. Нямаше  време да мисли и да се



заяжда.

- Миличък,  чичо  ти, Светлозар  ще те прибере при баба Анка и при
Монката, ние с баща  ти трябва да направим нещо Монката да оздравее,
защото е много болен - каза с най-милите думи, които можеше да
изрече.

- Той ще оздравее, нали? – попита момчето.
- Разбира се, нали ще го спасим – отвърна Дора с усмивка.
- Добре – заключи момчето с усмивка.

Групата се пръсна, Яна и Горан се отправиха към самодивската махала
да искат коне, а останалата част тръгна към къщата на горския цар.
Лисицата остана с тях да играе с Боян, а Мусаил отвори приземния етаж
на къщата и започна да изнася груби животински кожи. Дора и Светлозар
се качиха в горните стаи и започнаха да скрояват гащи, ръкави и елек.
Трябваше хем да не са дебели, хем да са подвижни. Шиеха с дебел вълнен
конец ръбовете на новите гащи от черна биволска кожа, тя беше най-
тънка, затова прецениха, че ще е най-удачна за долната част. От две овчи
кожи направиха дълъг елек и го вързаха с червен пояс, а за ръкави съшиха
няколко кафяви конски изрезки. Намериха и вълнени навуща, както и
цървули. Потта се стичаше по челото на Дора, докато Светлозар и Мусаил
я теглеха за да навлекат всичко,. Като излезе в новия си костюм и Боян не
можа да я познае, а щеше да стане още по-неузнаваема като си сложеше
маската. Направиха качулка от бяла помазана кожа, като нашиха вътре
дрянови клони за да стои права и да могат да заковат рогата. Изрязаха две
дупки за очи, нарисуваха нос и уста с въглен, сложиха истински зъби от
вълк. През това време Яна и Горан се върнаха на два вихрогона, заедно с
рогата и чановете, същите чанове, за които Доротея разпитваше
самодивите. Зашиха ги за червения пояс, рогата заковаха на маската и
дегизировката беше готова. Отвсякъде висяха кожи, а камбаните звъняха
като ходеше, еленските рога стърчаха гордо нагоре и издължаваха
фигурата.

- Приличаш на кукер – заяви Боян.
- То, това е работата на кукера, да плаши лошите – отвърна Светлозар.

Слънцето почти залязваше и настъпи времето да отпращат малкия  и
двамата с Мусаил да действат. Доротея прегърна сина си и го завъртя, не ѝ
се искаше да го пуска.



- Като мине годината може и теб да те направим кукер – каза мило. –
Искаш ли?

- Да, ще дрънкаме с камбаните – усмихна се момчето.
- Сега е време да се качваш на Джангал и да ходиш при баба Анка, нали

ще бъдеш смел? Ще им разкажеш  за Змейково?
- Да, ще им кажа.
- Добре – тя го целуна и настани на гърба на еленът, който изглеждаше

настървен и готов да поеме пътя обратно.

Светлозар седна зад момчето и хвана юздите, а лисицата излезе
напред.

- Вие знаете пътя към Родопския параклис – съобщи Светлозар. – Водете
ме!

Те потеглиха светкавично без да оставят време на Доротея да съжалява.
Одеждите  не тежаха много, но не можеше да се движи както ѝ се иска,
надяваше се, че няма да ѝ се наложи да влиза в схватки, защото не
можеше да даде всичко от себе си.

- Вземи – каза Мусаил, подавайки й две ками.
- Меч ще ми е доста трудно да нося, но тези стават – каза тя  като ги

забоде в пояса и повдигна глава. – Тръгваме ли?

Мусаил кимна и закопча своите две саби на пояса си заедно с кавала.
Наметна черния ямурлук и двамата напуснаха къщата.  На портата ги
чакаше Илия със стар фенер в ръка, вътре имаше съчки от борина.

- Да ви е светъл пътя – каза спокойно. – Този фенер винаги ще ви го
покаже и никога няма да се загубите.

- Благодаря ти от сърце, Илия – Дора го взе и се поклони до земята.
- Дръж главата високо, девойко, ти не си правена за рабиня – заключи

той и си замина.

Част 28 Долната земя

Доротея носеше маската в ръка докато прекосяваха Змейково. Нощта
настъпваше и покриваше небето с лека  тъмнина, но лъчите на слънцето



все още успяваха да я пробият. Това нямаше значение за нашите герои,
защото отиваха на долната земя, там цареше вечен мрак. Подминаха
площада на орисниците и стъпиха на напуканата земя на тъмната махала.
Там като сенки се движеха разни създания и гледаха с любопитни червени
очи. Мусаил крачеше напред без да извръща поглед, а  Дора сновеше зад
него  леко смутена. Тези със сигурност щяха да търсят отмъщение,  за
нейно щастие присъствието на горския цар и звъна на чановете ги
плашеше и те се дърпаха, и криеха. Подредените калдъръми липсваха, на
тяхно място имаше дълбоки коловози прашна земя. Оградите бяха високи,
почернели от черните магии, които витаеха. Вместо дървета и цветя,
имаше огнища, десетки черни кратери се редяха между невзрачните къщи
обрасли в тръни. Стигнаха тъмния мегдан, на който имаше наредени
пейки в кръг под дърво с почти окапали листа. Зад него се намираше
кладенеца, който приличаше по-скоро на трап, защото на места нямаше
никакви огради, нямаше стойка за кофа,  само една дупка, от която
струеше плътен мрак. Таласъм наметнат с протрит кафяв ямурлук се
подпираше  на останките от дувар.

- Внимавайте, деца, от тук няма връщане – каза с дрезгав глас.
- Няма страшно, ще се върнем – отвърна Доротея.
- Аз ще ви държа въжето и ще ви спусна долу, но да знаете, няма  да ви

тегля – съобщи таласъма.

И двамата се съгласиха със съществото. То извади дебело грубо въже и
ги върза през кръстовете. Пръв в тъмнината потъна Мусаил, а на метър
отгоре се крепеше Дора, която сложи маската. Докато се спускаха не се
виждаше нищо, само плътна черна мъгла, все едно бяха със затворени очи.
После цървула на горският цар докосна земята, сива и ронлива, секунда
след него слезе и Дора. Мъглата се пръсна и очерта пустиня, без вода, без
дървета, без нищо, само сиво право поле, докъдето им стигаха погледите.
Направиха няколко крачки и осъзнаха, че не бяха сами, групи от сенки ги
обикаляха в кръг, душеха ги и съскаха. Очите на Мусаил светеха в мрака
като два жълти бисера и правеха път през сенчестата тълпа. Запалиха
фенера на Илия, а сенките със скимтене се пръснаха по пустинята.
Доротея преглъщаше тежко, знаеше, че няма да е лесно. Не знаеха къде са,
нито накъде да тръгнат, а борината гореше в металното тяло.

- Покажи ни къде е тъмния цар – заповяда  Дора на фенера, а горящите
съчки  се размърдаха.



Започнаха да скачат като живи и да падат, оформяйки кратка пътечка.
Така с всяка крачка горящите пръчки редяха път. Вървяха без да знаят
колко дълго. Изведнъж съскането отново се появи, този  път придружено с
викове. Пред тях се очерта размазана сянка, а след още няколко крачки
осъзнаха, че това са група вампири. Те дърпаха един старец встрани от
светлия път на борината. Дора размаха фенера, издрънка с чановете и
черните създания се разбягаха. Остана само стария човек или поне
приличаше на такъв, с бяла прораснала брада и голо теме, целия одрипан
от схватката с вампирите.

- Благодаря ви, юначета, аз отивам към палата на царя, вие накъде сте? –
проговори.

- И ние сме натам – отвърна Дора.

Мусаил остана пасивен и тримата тръгнаха по пътя на фенера. Стигнаха
замък, целия украсен със злато, но без блясък. Там сенки почти не се
мяркаха, имаше повече хора, като на белия свят, обаче не същите,
съвременни, а все едно времето беше спряло някъде в епохата на цар
Борис. Войници, облечени в брони, коне и каруци, селяни в прости роби.
Трупаха провизии в чували, кой знае откъде, имаше  шадравани с
истинска вода.

- Ако ще ходите при царя – започна стареца без да го питат. – Ще иска
да ви нагости, понеже рядко му идват гости от горната земя. Ще ви
даде легла да спите и вино да пиете. Не взимайте нищо, кажете, че сте
отседнали в ей тая страноприемница при мене. Пинете ли от виното му
и преспите ли в постелята му, ще ви направи роби и цяла вечност ще
му слугувате. Тука горския цар няма сила, ти си само едно юначе.

Мусаил го изгледа втренчено, после погледна и страноприемницата,
Доротея изглеждаше склонна да му се довери. Отидоха при портите на
палата, а пазачите ги пуснаха направо при царя, без излишни пазарлъци. В
тронната зала всичко беше  от злато, маси столове, колони, но нямаше
блясък, не можеше да се огледаш в него, а стоеше матово, замазано,
фалшиво. „Фалш, това е точната дума“ – помисли си Дора докато се
озърташе под маската – „Всичко това е фасада“.  Царят, мъж на преклонна
възраст с черни дебели вежди седеше гордо на трона и размахваше ръка
окичена с пръстени.

- Добре сте ми дошли, благи юнаци, какво ви води при царя на долната



земя? – попита тържествено.
- Търсим змеев лек, за змеева отрова – отвърна Доротея.
- Змеев лек, викаш – почеса си брадата. – Елате да седнете, да

попийнете, да починете малко от дългия път, после ще ви кажа къде е
тоя змеев лек.

- Отседнали сме в страноприемницата при един старец , той ни нахрани
и починахме – отвърна жената.

- Така ли? Ти хубаво момиче ми се чуваш, я да я свалиш тая маска да ти
подиша главата – царят смени темата.

- С маската ми е добре, змеев лек ни трябва да си излекуваме другаря –
настоя.

- Туй това не е шега работа. Ще ви го кажа, обаче ще  искам нещо да ми
донесете. Тоя дворец, целия е златен, обаче не блести не лъска, като
няма слънце  все едно, че е от камък. Всичко си имам, само слънце си
нямам, ама няма да ви карам да го сваляте, туй е сложна работа. Една
златна ябълка ми донесете, да си я сложим на купола, да ми свети над
палата, защото те златните ябълки и те са като малки слънца. Но
внимавайте, че златната ябълка я пази зла ламя, трябва да я убиете на
място, от кръвта ѝ се слага в лека.

- Разбирам - поклати глава Доротея.
- Сега смислихте ли се да хапнем по една пържола, младо сукалче са

заклали? – царят помаха с ръка и група слуги донесоха малко прасенце
на тава, гарнирано с картофи. Устата на Дора се напълни със слюнка, а
умората също  я застигаше. Думите на дядото отекнаха в главата ѝ.

- Не – намеси се Мусаил, преди тя да отговори. – Ще ви намерим
златната ябълка.

На излизане Дора се поклащаше лениво, достигаше лимита на силите
си. Напрежението и адреналина я държаха на крака, но тялото ѝ отказваше
да се подчинява. Корема ѝ стържеше и къркореше, а краката я боляха.
Горският цар забеляза и без излишни приказки я подпря и помогна да
стигнат до гостилницата на дядото. Като ги видя, побелелият мъж ги вкара
директно в малка стая зад огнището, където само той и стопанката
влизаха.

- Момиче свали маската, тука никой не може да влиза – каза спокойно на
Дора, която се олюляваше. – Сядай да хапнеш една чорбичка и лягай
после да почиваш, че едвам се креташ.



Доротея изпълни казаното, а Мусаил не изглеждаше доволен, той
седна до нея на ниската маса, готов да извади мечовете  си.

- Спокойно,  царю горски – изрече старецът. – Аз съм един старец, какво
мога да ви направя, освен да ви помогна? Покрай царя трябва да се
ежиш, не покрай мене и стопанката, дето не знае нож как се държи.

- Защо ни помагаш? – попита студено.
- Защото ме спасихте от вампирите, ако не бяхте вие, щяха да ме

разкъсат.
- Честно е така – сънено размаха лъжицата Дора. – Ти го видя онзи, че не

е стока.

За времето прекарано на долната земя Мусаил знаеше много неща,
включително, че нищо не е такова, каквото изглежда. Тук всяка една душа
беше живяла поне веднъж и бе сторила нещо лошо и неприемливо. Без да
чака разрешение, Доротея се просна на чергите в ъгъла и задряма.
Горският цар седна до нея като куче пазач и опря гърба си в стената.
Стареца му се усмихна, а той извърна поглед, нямаше намерение да
говори празни приказки.

- Царю горски – на старецът не му се  мълчеше. – Защо така зорко бдиш
над това смъртно момиче? Защо си я довел чак на долната земя?

- Търси лек за отровения си приятел, а аз не искам да оставям сина си без
майка – отговори Мусаил все така студено.

- О! – възкликна възрастният мъж. – Не се бойте от мене, аз съм другар
на Илия, като видях фенера, тръгнах да ви гоня, ама онея вампири
първи ме намериха. Явно  твойта булка му е на сърце, щом фенера си е
дал.

Мусаил  го гледаше  все така студено и ясно показа, че няма да
коментира нищо.

- Знам те аз тебе, че не си от най-сговорливите, почини си малко и ти,
няма страшно – изрече старецът и излезе, оставяйки ги двамата в
стаичката.

Дора  рязко отвори очи, а тревогата ѝ порасна като видя непознат везан
ковьор на стената срещу нея. Все още носеше кукерския костюм, а
маската седеше до главата ѝ. Усети странна позната топлина на гърба си, а
като се обърна видя, че Мусаил  лежи до нея. Горският цар се подпираше



на лакътя си и извърна глава, към Доротея, която подскочи, а чановете й
се раздрънчаха.

- Ти на друго място не можа ли да легнеш?! - попита троснато.
- Той цяла нощ те пази като хрътка, някой да не ти вземе чановете –

старецът седеше на масата и наливаше кафе. – Ще кажете ли сега, даде
ли ви лека, царя?

- Иска да му донесем златната ябълка – отвърна Доротея.
- Той пък нищо не иска, ела да пиеш, да се събудиш – подкани я

старецът. – Царю горски, какво знаеш ти за ябълката?
- Имало е някога дърво, но вече го няма – отвърна Мусаил.
- А така, дървото отдавна го ощавиха, заради хорската алчност, то

започна да си ражда пак нормални ябълки, защото като разбра народа
за златните ябълки, всички го дебнеха и го дърпаха да си посадят и в
техните дворове, ама злато не може всеки да отгледа. Знаете я оная
приказка за ламята и тримата братя. Ламята давала ябълките на
щерките си да си играят с тях. Едната останала без ябълка, ама другите
две си имали. Последната златна ябълка е в средната ламьова дъщеря.
Тя живее тук, на долната земя в къщата на майка си горе в планината.
И тя е люта ламя, обаче само с една глава.

- Значи трябва да я убием? – попита Доротея.
- Недейте да я убивате, може да е люта, ама не е проклета и не прави

лошотии. И тук нещата се решават само с приказки.

Доротея погледна Мусаил, който изглеждаше готов да тръгне.
Сбогуваха се със стареца и потеглиха към планината, в която трябваше да
живее ламята. Като навлизаха все по-навътре, Дора осъзна, че долната
земя приличаше на горната, само, където  нямаше слънце, а всичко беше
облято във вечен здрач, не толкова плътен, че да не се вижда нищо, но не
и светъл като бял ден. Имаше си села, ниви, хора,  кипеше някакъв живот,
с  разликата, че се  разхождаха много опасни създания. Червените очи ги
зяпаха и подминаваха, но не закачаха никого. Мусаил нямаше сила тук,
затова  не можеха да се възползват от вихрогони, с които да се
придвижват по-бързо и двамата сновяха пеша. Губеше се представа за
време, за ден и нощ, а нямаше часовници, само инстинкти. След дълго и
продължително ходене релефа започна да става скалист и над тях се
извисиха няколко  високи  върхове. Мусаил я поведе навътре в планината
между черните дървета и започна да се изкачва нагоре по един склон.



Дора послушно го последва. Изпитваше  трудности заради костюма и
неудобните цървули, и се наложи горския цар да я подпира на моменти. С
общи усилия успяха да стигнат върха, където намериха къща построена в
скалите. От прозорците ѝ се виждаше че гори огън, от комина, издълбан
директно в скалата се виеше дим . Доротея почука на вратата, а от другата
страна отвори симпатична млада девойка на нейните години.

- Вие ли сте ламьовата дъщеря? – попита младата майка, като не беше
много сигурна как да я нарече.

- Кой ме търси?! – отвърна троснато красавицата.
- Ние сме от горната земя, търсим лек за змеева отрова, царя ни изпрати

при Вас за златната ябълка – обясни накратко.
- Ти си горският цар! – възкликна жената, а Мусаил поклати глава. – Ще

ви дам златната ябълка, но си искам крилата! – покани ги да влязат и да
седнат. – Искам да си ида на горната земя при Илия! Още като е била
жива майка ми ме е харизала на змеевия цар. Като умря майка ми,
юначето ни качи на горната земя, кака ми избяга, но Тъмният цар прати
Червения вятър да ме  върне на долната земя. Искаше да ме вземе за
булка, ама аз не се дадох, затова ми взе крилете, да не мога да му
избягам.

- Значи, за да вземем лекарството от царя, трябва да откраднем крилете
от него и после да му занесем златната ябълка? – Доротея се почеса.

- Душа, златната ябълка е  лека за змеевата отрова – отвърна ламята в
женска форма. – Царя ви е изпратил  да ме убиете.

- Един скъп човек умира! – изрече рязко Дора. – Ако трябва да ти отсека
главата, ще го направя с  тея две ръце! Не се опитвайте да ме
разигравате!

Нещо проблесна в очите на ламьовата дъщеря. Двете жени изглеждаха
готови за схватка.

- Доротея, Илия е знаел – намеси се Мусаил. – Затова ни помага, за да
спасим девойката му.

- Затова ни прати при тъмния цар?! – Дора стана от мястото си. Обърна
се към ламята. – Но каза змеев лек, не златна ябълка?!

- Ако ни беше казал за златната ябълка, щяхме да дойдем направо тук да
я убиваме – отвърна Мусаил.

- Златната ябълка единствена лекува змеева отрова, кака ми си даде
нейната на Крали Марко да го изцери – отвърна леко троснато



ламьовата щерка.
- И сега, к‘во правим?! – Доротея изглеждаше напрегната дори под

маската. – Онзи като ни види, че те водим, ще  се сети, че си ни казала.
- Няма да я водим при царя – каза горският цар. – Първо ще го убием,

после ще търсим крилата.

На Доротея ѝ мина през главата направо да убият ламьовата щерка,
но това щеше да ядоса Илия, а той изглеждаше силен съюзник.

- Хайде да ходим да го убиваме тогава! – тя разкърши пръсти и тръгна
към вратата.

- Девойче, недей, вече е нощ и бесовете започнаха да обикалят – отвърна
ламьовата щерка. – По-добре да изчакаме да не те бутне някой от
скалите.

- Как разбирате вие кога е ден и кога е нощ?!
- Като поживееш малко и ти ще разбираш, като кокошките спрат да

кудкудякат и излязат бухали и кукумявки, така най-лесно се разбира –
отвърна ламята.

- Егати кефа! – възкликна и се облегна на вратата, после се завъртя и
стана. – Тия бесове не мога ли да ги утрепам, и преди сме се били със
Симеон? Времето му изтича! Не ми се стои тук да чакам!

- Доротея,  тези бесове и болести са много  по-силни, и човек не може да
ги види – обясни Мусаил.

Дора отново се свлече с гръб към вратата и сведе глава. Не можеше да
чака. Не знаеше какво се случва със  Симеон и дали още е жив.

- Ще ви дам постели, легнете тук до  огъня да починете – каза ламьовата
дъщеря. – Никой не може да влезе без да му отворя, така, че може да
свалиш костюма.

Младата майка я послуша и започна да разплита червения колан с
чановете. Като свали и последните елементи се почувства лека като перце,
а топлият въздух в къщата полепна по голите ѝ ръце. Носеше  клин и
тениска, но усещането бе все едно е гола. Ламьовата щерка отиде в
другата стая, вкопана в скалите и остави гостите да почиват. Мусаил се
взираше  в горящия огън в камината без да издава звук. Дора завиждаше
на дяволското му спокойствие, тя не можеше да си намери място,  ту
сновеше по шарените черги, ту заничаше през прозореца, където  се виеха
тъмни сенки в танц. Червените очи изглеждаха по-буйни от всякога,



летяха и се рееха в мрачния простор. Преминаваха на глутници и се
гонеха по върховете. Доротея предполагаше, че по полетата и в
кралството не бяха останали прости души, всички се криеха, заключили
вратите и прозорците.

- Легни да  спиш – изрече горският цар без да отделя поглед от огъня.
- Благодаря, че ми каза! – озъби се Дора, като си дръпна постелята на

няколко метра от тази на Мусаил.

Ламьовата дъщеря беше дала само една завивка, която стоеше сгъната
при горският цар. Дора се сви на кълбо с гръб към огъня без да казва
нищо, докато не усети чергата на гърба си.

- Само спим, откакто сме дошли на тая долна земя! – измърмори под
носа си и се зави.

Част 29 Тъмният цар

Нощта отмина или поне така казаха. Доротея не можа да спи, будеше се
постоянно от бученето и тропотите по къщата от бесовете. В миналото се
беше сблъсквала с един-два такива, но с точните оръжия и талисмани се
укротяваха по-бързо от халите. Тези тук плуваха в  свои води и свистяха
на воля, никой не можеше да ги спре.

Те напуснаха къщата и слязоха от другата страна на върха, където
слона беше по-равен. Ламьовата дъщеря ги водеше през най-преките
пътища и излязоха от планината доста бързо. Тя се беше облякла като
обикновена жена, с дълга тъмна сукманена носия и зелена престилка,
носеше забрадка, която покриваше русите ѝ къдрици. Не изглеждаше по-
различно от останалите жени, които срещаха по пътя. Всички  си гледаха
работата и никой не им обръщаше внимание, разминаваха се като пътни
знаци с разни каруци и пешеходци. Стигнаха двореца, но предпочетоха да
я оставят около шадраваните, където минаваше повече народ и никой не
се заглеждаше, отколкото при стареца в страноприемницата. Девойката се
настани до едно дърво и седна зад ствола му. Мусаил и Дора се насочиха
към палата, а стражите ги пуснаха свободно. Навлязоха в тронната зала,
където царя се разхождаше между високите колони.

- Добре сте ми дошли – каза приветливо. – Донесохте ли златната



ябълка?
- Няма я – отвърна Дора.
- Как така я няма?! – за момент се скри зад тясна завеса и проговори

отвътре. – Аха, значи сте дошли да ме убиете? Знаех си аз, че горският
цар не е толкова прост!

Царят изскочи като животно от нищото, преоблечен в златна ризница с
дълго остро копие. Залата се напълни с пазачи, а нашите герои извадиха
оръжията.

- Така ще направим – започна царя видимо спокойно. – Ще се бием ние с
тебе като мъже – посочи Мусаил. – Ако те убия ти взимам гората и
жената. Гората ти ще управлявам, жена ти ще направя робиня. Ако не
искаш да  се биеш, ще те пусна, но ще ми оставиш жената.

Войниците му притиснаха Дора,  като я отделиха на разстояние. Тя от
своя страна не мислеше да стои мирна. Стисна камите и мина ниско под
копията на стражите. Рани един в бедрото, на друг скочи и разряза врата,
след това се завъртя и прониза трети в ръката, чановете дрънчаха като
луди, а отвън настана паника. Меч засвистя покрай главата ѝ, а тя му
върна като се завъртя по ръката на стража и забоде камата в гърдите.
Застана зад гърба на Мусаил:

- Назад! – викна с пълен глас.
- Приемам! - заяви Мусаил и пристъпи напред, Доротея се изтърколи

към стената, където застана в бойна позиция, държейки войниците на
разстояние.

Горският цар полетя напред засичайки копието на царя. Двамата си
размениха няколко  удара, като предимството бе за опонента, поради
дългото оръжие. Изглеждаше възрастен, но се движеше светкавично,
скочи отгоре като търсеше главата, но Мусаил засече копието и го блъсна
настрани, плъзна се търсейки краката, но копието замалко да перфорира
неговите. Изтърколи се и видя острието право към гърдите си, но успя да
реагира и протегна меча право към сърцето. За съжаление уцели бронята,
но успя да наруши равновесието, посегна с другия меч към главата, но
царя избегна удара. В следващия ход горският цар се целеше  право в
дървената част на копието и успя да го съсече на две. Царят хвърли
острата част с всички сили и отново избяга зад завесата:



- Долен си, Мусаиле! – възкликна като излезе с голям меч.

Мусаил не искаше да го бави, затова използва една от колоните като
трамплин за да скочи с двата меча отгоре. Царят блокира, но по-тежкото
оръжие оказа своето влияние и горския цар безшумно се приземи зад гърба
му. Плъзна двата меча към гърба му, но другия мъж залитна напред от
тежестта на огромния меч и трябваше да го пусне. Оръжието падна на
земята с грохот, нямаше време да реагира да се защити. Лежеше по корем,
а над него се извисяваше съперника му готов да го довърши. Схватката
приключи, Мусаил изрита царския меч на разстояние. Стражите се
обърнаха да зяпат, в това време Дора ги разрита и отиде при Мусаил.
Царят бавно се обърна по гръб с думите:

- Ще ме пожалиш ли, царю горски?
- Аз съм цар, аз съдя, кажи ми какво добро и какво лошо си направил и

ще ти кажа присъдата – отвърна Мусаил.
- Управлявах това царство, открай време, вълшебни семена им донесох

на хората, които никнат и без слънце, вода им прекарах на черните
души да не страдат, тоя палат съм вдигнал от една колиба.

- Примамваш гостите да ти стават роби, отсякъл си крилете на ламьовата
щерка! – намеси се Дора.

- И лоши работи съм правил, ама и добри – защити се царят. – Горският
цар мери колко ми е греха и колко ми е благото.

- Не заслужаваш  да те пращам по-надолу – проговори Мусаил. – Но ще
ти взема короната и вече няма да си цар, ако не си съгласен да живееш
като селянин, веднага ще ти взема главата.

- Съгласен съм, царю горски.
- Заклеваш се?
- Заклевам се! - отвърна царят и надраска кръст на врата си с нокът.

За митичните създания клетвата имаше по-голяма сила от всяка магия,
този, който я нарушеше или умираше в мъки, или се разболяваше. На
горната земя клетвите можеха да се прескачат, но на долната нямаше този
шанс. Мусаил свали короната, а стражите около тях започнаха да му се
кланят. Той бавно изкачи стълбите до трона и я остави там.

- Станете, Доротея иди да доведеш побратима на Илия и ламьовата
щерка ще ви  кажа как да изберете нов цар.

Доротея изпълни заръката и след малко се върна с дядото от



страноприемницата и ламята.

- Стари човече, ти си другар на Илия, значи носиш  завета му – започна
Мусаил  тържествено. – Короната на царя падна и трябва да изберете
нов. Казвам ти на теб, защото аз трябва да си ходя при гората. Събери
всички момци и юнаци по селата и им заръчай да направят стени да
пазят нивите от бесове и болести. Която стена е най-здрава, нейния
майстор да бъде новия цар!

- Така да бъде, Царю горски – поклони се стареца.
- Сега ти, прости човече, ни покажи къде са ламьовите криле.

Бившият цар ги поведе надолу към мазето, там зад седем ключалки,
през седем килии се криеха крилата заключени в тъмницата, оковани с
талисмани.  Доротея бавно ги разопакова и като свали тежките вериги те
сами полетяха и се озоваха под мишниците на красивата жена, която се
превърна в едноглава ламя. Не приличаше на змия, нито имаше  кучешка
глава. Цялата тъмница изгря в цветовете на дъгата, изписвайки тънко
изящно тяло с елегантна горда глава на кошута. Похабените криле с
омърляни пера грейнаха в пеперудени багри и около тях се пръсна цветна
мъгла. На лицето на змеицата грейна усмивка, поклони се на Мусаил с
думите:

- Благодаря ви юнаци, давам ви златната ябълка от сърце! Може да
дойдете с мен на горната земя, но дали ще имате време, пътя е дълъг,
ще летим с дни. В двора на двореца  има пряк път през един кладенец,
там живеят двата овни, те ще ви пренесат по-бързо.

- А ние ти даваме фенера на Илия да му го върнеш и да те води…. –
изрече Мусаил, но беше прекъснат.

- Къде е кладенеца?! – скочи Доротея.

Ламята полетя и излезе от тъмницата, младата майка хукна след нея по
каменните стъпала нагоре. Заведе я от задната страна на двореца в
просторен зелен двор. В дъното се намираше, дървен кладенец с кофа.

- Внимавайте много, защото водата може да ви погълне – съобщи
булката на Илия.

- Да, благодаря и на теб, много поздрави на Илия – отвърна Дора рязко и
без да му мисли повдигна капака и скочи в кладенеца.

Мусаил хвърли изненадан поглед на ламьовата щерка и веднага скочи



след нея. Двамата потънаха в нова вселена, все едно плуваха във вода, но
можеха да дишат. Носеха се във времето и пространството без  да усещат
нищо. Мракът беше толкова плътен, че не можеха да си видят ръцете,
само една черна плътна пелена. Пред очите на Доротея се очерта черен
овен. „Не“ – каза си наум- „Не този“ – но вече го яздеше, отдолу се отвори
яма, която ги повлече към плътен океан. Усети как една силна ръка се
впива в нейната и я дърпа нагоре. Очите на горският цар разцепваха мрака
и блещукаха като две малки свещички в тъмната нощ. Мусаил държеше
белия овен за рогата и теглеше Дора нагоре. Прегърна я през кръста и я
сложи на гърба му. Животното препусна през космоса, който се рисуваше
около тях. Лека полека започна да става все по-светло, докато в един
момент не усети, че се задушава. „Вода!“ – помисли си, давеше се, нещо я
въртеше като във вихрушка. Но отново, някой я държеше през кръста и с
нечовешка сила разполови течението. Мусаил я изтегли на сухите скали
на Дяволското гърло. Тялото ѝ се гърчеше, кожената маска все още беше
на главата и не можеше да диша. Той я дръпна рязко, а от нея потече вода,
целия костюм изглеждаше подгизнал и тежък. Дора изпитваше трудности
да се изправи с него и започна да разплита, и разкопчава кожите. Измъкна
се по клин и тениска като от пашкул, цялата мокра. Огледа се и веднага
разпозна скалите на пещерата:

Част 30 Горната земя

- Мусаиле,  ние сме на горната земя! – възкликна Дора като го хвана за
дрехите. – Мусаиле, бързо, трябва да отидем при Симеон.

Изкачи се по скалите и излезе от задната страна на пещерата. Не
знаеше колко време е минало, само се надяваше да не са закъснели.
Ябълката се намираше във вътрешния джоб на клина ѝ и пулсираше.
Тръгна през скалистия терен и започна да вика:

- Вихрен! Вихрене!

Еленът дотича светкавично след като Мусаил протегна ръка. Без да



се противи Доротея се хвърли на врата на животното, а горският цар се
качи зад нея и го подкара. Минутите, които им трябваха да стигнат се
усещаха като вечност. Цялото им пътуване до долната земя се усещаше
като години. Малкият параклис се мерна между дърветата, после хижата,
после Вихрен стоеше пред портата. Дора се свлече от гърба му и отвори
вратника с рамо със засилка. Връхлетя вътре като хала, а на първия етаж я
чакаше Боян. Сграбчи го като орлица и тръгна с него по стълбите, изобщо
не забеляза, че  Мусаил  я следваше, не забелязваше  никой около  себе си.
Нахълта в стаята  на Симеон, където завари и  Анелия. Бившият войник не
приличаше  на себе си, бялата му кожа беше станала лилава, а очите му
като на мъртвец,  кръвясали, червени.  От ръката му стърчаха тръби, явно
Дарко му вливаше обезболяващи. Младата майка му скочи отгоре и
разтърси пропитата с пот риза.

- Симеоне! Жив ли си! Намерихме лекарство! – викаше над главата  му.
- Дора… - помръдна устни  и я прикова с очи.
- Бабо, намерихме златната ябълка! – викна тя извади плода от джоба.
- Симеон не може да се храни сам,  Дарян го храни венозно – обясни

бабата. – Трябва да го извикаме.

Анелия излезе и след малко се върна с Дарян и Вероника.

- Браво, ма, Доротейо, златната ябълка! – побърза да я поздрави. – Евала
на царчето, че ти помогна – потупа Мусаил по рамото.

- От два дена го храним венозно – обясни Верка. – Но все още може да
пие вода и да преглъща, така че ако я смелем ще можем да му я дадем.

- Ми хайде да я мелем! Ще му я сдъвча ако трябва! – Доротея не
сдържаше нервите си.

- Иди се преоблечи, Симеон ще живее – Дарко я прегърна като разроши
мократа ѝ коса.

- Дорке, за  малко  си помислих, че няма да се върнеш – Вероника също
се включи в прегръдката.

- Няма страшно – усмихна се тя и погледна Мусаил. – Ама него трябва
да го прегръщате.

- И баклава ще му направя, ако трябва – възкликна Дарко.

Доротея отиде да се преоблече, през това време умниците направиха
златната ябълка на пюре и деликатно я инжектираха в гърлото на Симеон
с помощта на спринцовка. Изминаха няколко минути и целия параклис



заедно с Мусаил тръпнеше в очакване. Не се случи нищо, може би
трябваше още време. Никой не мърдаше от мястото си, бдяха над него
като орли. Той затвори очи, но установиха, че е заспал. Всички мълчаха и
никой не мърдаше от мястото си в стаята. Щяха да чакат колкото е нужно,
надяваха се, че ще се събуди. След около час се събуди със силно черно
повръщане.

- Трябва да я изкара тая отрова – обясни Дарко, като го тупаше по гърба.
– Давай мъжки.

Така на няколко пъти като постоянно му вливаха глюкоза и
физиологичен разтвор за да не се обезводни. Кожата му започва да връща
свежия си вид, а очите му да се избистрят. Настъпи всеобща  радост, а
Дора отново се  хвърли върху него.

- Браво, бе машина! – викаше тя. – Спасихме те!
- Махай се от мен! – отвърна дрезгаво Симеон. – Отивайте да спите!

Групата се разбяга и слезе на долния етаж да си кажат какво е станало
и как са се случили нещата. Мусаил  реши да се измъкне тихомълком, но
Доротея го съзря.

- Няма ли да останеш? – засече го точно  като излизаше през портата
отвън.

- Не – отвърна сухо.
- Мусаиле! – каза строго и го прегърна в гръб като заби глава в бялата му

риза, която вече беше изсъхнала. Лъхна я мирис на есен, на падащи
листа, толкова познат аромат. – Благодаря ти!

Не искаше да  се обръща,  може би щеше  да се разплаче. Буцата
отново заседна в гърлото ѝ. Горският цар търпеливо изчака, а Дора просто
не искаше да го пусне. Когато разхлаби прегръдката тръгна напред без да
се обръща.

- Моля – изрече тихо,  но тя го чу.

Никой не вярваше, че Симеон щеше да  скочи на крака, свеж и силен
веднага, след като изяде ябълката. Щяха да са му нужни поне няколко дни
да се възстанови. Използваха времето да си поприказват и Доротея
сподели преживяванията си в Змейково и на долната земя. Нямаше я
около седмица, а положението в параклиса беше спокойно, но не и в



гората. Там царяха безредици и се налагаше Дарко и Вероника да ги
разтървават. Двамата боравеха предимно с билки и комуникация, и
задачите не винаги минаваха гладко. Боян се държеше видимо спокойно,
макар, че се долавяше и объркване от това, което му се случи при
орисниците. Каза, че  харесва чичо си Светлозар и иска пак да препуска с
елените. Гергана не се мяркаше, оказа се, че биологичните ѝ родители са я
потърсили. Така едно неприятно преживяване завърши, но сянката на
Надежда продължи да тегне над параклиса.

Нощта се спусна, а в гората се  чуваха викове и ругатни. Дарко си
запази малко късче от златната ябълка и веднага излетя да спасява една
градина от самодиви. Вероника зареди самурайката с билки и също
тръгна. Доротея се опита да вземе задача, но Анелия я сряза и тя
послушно приспа сина си. Все още се чувстваше бодра. Реши да си
проветри малко главата и излезе при параклиса. Разходи се по поляната,
после разгледа постройката. Забеляза, че една от дъските на пейката
изглежда по-груба и боята ѝ е свалена, все едно някой я е сякъл с брадва.

- Вандали…. – каза си наум и тръгна навътре да търси инструменти да я
оправи.

Баба Анка я видя как рови в гаража и се присламчи.

- Какво правиш, Доротейо?
- Търся шкурка и оная боя за пейките, някой идиот е прецакал дъската –

отвърна Дора.
- Остави я така, утре ще я оправим – отвърна бабата. – Отивай да спиш,

Боян нещо,  много се върти откакто се върна от Змейково, явно му е
криво.

Тя се съгласи и остави старицата на двора. Пейката стоеше така
умишлено, още  след събора и Дарко, и Вероника се предложиха да я
оправят, но Анелия не им разреши. „Оставете я, нали скоро ще дойдат
беседките, тогава ще направим всичко“ – беше им казала. Радваше се, че
Доротея се прибра и то с противоотровата, но се и опасяваше някой да не
дочуе от диалога, който щеше да проведе в дебрите на нощта. Умниците
тичаха по задачи, но младата майка  попадаше в такива ситуации без да
иска и кой знае  как щеше  да реагира.

Баба Анка приседна на дивана, наду турските сериали и зачака



всички да си идат по леглата. Дарян се прибра скапан и тръгна към стаята
си без да ѝ обръща внимание, Вероника се беше прибрала в града. Към
четири часа всичко живо спеше, дори и Бъки. Старицата стана и излезе
навън, прекоси двора и отиде при параклиса. Седна на счупената пейка и
се загледа в тъмнината.

- Анелия, да не би да ми отстъпваш – чу се изразителен женски глас.
- Иска ти се – отвърна сърдито старицата. – Ела, седни, искам само да

говорим.

Напред излезе стройната фигура на Надежда с разноцветните си очи.
Носеше шарена забрадка и приличаше на циганка, която гледа на карти.
Настани се в другия край на пейката без да поглежда към баба Анка.

- Думай ми, сестрице – изрече като песен.
- Какво искаш? От нас и по принцип, какво искаш?
- От вас искам само чергата, по принцип, мисля, че си се сетила какво

искам.
- Да свалиш слънцето?
- Именно, да го издоя и да го пратя на долната земя.
- Защо?
- Заради моят Черен бог, който от години търси възмездие и иска да го

види, да си оправят сметките и народа отново да повярва в него.
- Осъзнаваш ли какво ще стане, ако го свалиш?
- Ах-ах, същата като едно време, осъзнаваш ли, наясно ли си – алените ѝ

устни се извиха в усмивка. – Анелио, аз не се нося по течението като
тебе, тука в параклисчето, аз знам всичко! Знам какво ще  стане, знам,
че и  на  вас ще  ви порасне работата. В интерес на истината, нямам
лошо към твоите деца, въпреки , че искат да ме убият. Ти така си ги
възпитала. Ако ми дадеш чергата, ще ви оставя параклиса.

- И това трябва да ме утеши?! Ти  няма да  се занимаваш с нас, бесовете
и болестите ще ни сринат.

- Това си е ваш проблем, че не сте достатъчно силни,  както ти не беше
достатъчно силна да ме спреш още тогава.

- Дай да не задълбаваме толкова надълбоко, ако не си склонна да
отстъпиш, няма  какво да говорим – Анелия стана от пейката.

- За какво ме извика, тогава, бабче – Надежда я последва и двете
кръстосаха погледи.

- За да видя колко си луда – закова я старицата, а вещицата  избухна в



смях.
- О! Луда съм, бабче и по-луда ще ставам!
- Сигурна съм – зацъка с уста Анелия. – Но помни едно, ние няма да ти

се дадем без бой!
- Ще ви дам бой, тогава, даже повече.  Докато не си получа чергата,

всички ще ви натупам.
- Иска ти се – старицата се завъртя и влезе през портата.
- Бягай, Анке, крий се, но няма да е задълго! – озъби се Надежда и се

скри в гората.

От този пълноценен разговор Анелия не целеше нищо друго освен на
локализира Надежда. Тя остана в къщата, докато се показа  слънцето,
после се върна при пейката. Разгледа внимателно грапавата дъска и откри
това, което ѝ трябваше. С пинсета хвана малко черно конче от туниката на
вещицата, това конче щеше да им помогне да я открият. Сложи го в
найлоново пликче като детектив и го мушна в джоба на рубашката си.
Приседна на дивана и отново се загледа в поредните сериали, които
даваха по телевизията в този час.

След няколко часа останалите членове на параклиса се раздвижиха.
Дора се зае да оправя надялканата дъска, а Вероника си поливаше
билките, които гледаше в саксии. Изведнъж пред саксиите влетя гарван с
назъбена човка и започна да ѝ кълве растенията.

- Герасиме, не ми яж билките! – викна Верка на шега.
- Мислех, че няма да ме познаеш – отвърна гарванът.
- Не съм те виждала, отдавна, но винаги мога да те позная – нежно го

погали по главата.
- Хвърча напред-назад, нали знаеш как е – каза и се приближи до главата
ѝ. – Снощи като се прибирах към гнездото, видях нещо, затова съм
дошъл.

- Какво?
- Баба ти  и Надежда – кацна на рамото ѝ и започна да шепне. – Си

говореха на пейката. Казаха си разни работи, за сваляне на слънцето, за
чергата и останах да ги гледам. После като се съмна баба ти се върна и
взе нещо от пейката, сложи го в джоба на ризата.

- Баба ти, Анелия?! – възкликна Вероника.
- Недей да мислиш глупости, тя е от вашите, сигурно е взела влакно от

Надежда….



- И така можем да я намерим! – възкликна билкарката. – Благодаря ти,
Герасиме, после ще ти дам да ядеш!

Вероника остави лейката и хукна към параклиса, където Дора шкуреше
дъската.

- Доротея, има ли някакви конци по дъската? – попита, а младата майка
вдигна въпросително глава. - Снощи Надежда е седяла на пейката с
баба ти – прошепна, а тя подскочи и започна да опипва дъската.

- Няма нищо, мамка му! – говореше  докато оглеждаше дървото от
всички страни.

- Герасим е видял как Анелия слага нещо в джоба си, сигурно е имало
конец и можем  да я проследим - шепнеше Верка.

- Вярно ли?! – възкликна Дора. – Трябва да ѝ го вземем.

Скочи и тръгна, но Вероника я хвана за ръката.

- Чакай! Не може така да я питаме! Ако го вземем тайно, ще можем да я
локализираме и да се  свършва! Баба ти няма и да разбере! Като
разбере, вече ще сме я хванали!

Двете се придвижиха до хижата и се правеха на разсеяни. Не се
заглеждаха в дрехите на Анелия, но тя постоянно ходеше наметната с
шарена рубашка. Сваляше я  много рядко. Двете момичета трябваше да
измислят как да го измъкнат от джоба. Едната се завъртя в кухнята да
готви, докато другата бършеше прах от полиците с книги. Кръстосваха
голямата стая и постоянно си намираха някаква работа. По едно време
Доротея седна до  старицата и изгледа няколко епизода на Истанбулски
страсти. Анелия не казваше нищо, само гледаше как я обикалят,
изглеждаше стара, но не и глупава. В момента, който двете влязоха през
вратата знаеше, че искат да бръкнат в джоба ѝ, знаеше, че Герасим се
върти около параклиса. Двоумеше се,  но накрая реши. Изгаси телевизора
и свали рубашката, закачи я на закачалката в коридора и съобщи сърдито:

- Отивам да се къпя.

Верка и Дора се спогледаха, едвам дочакаха старицата да влезе в
банята. Вероника бръкна в джоба и откри малкото пликче с кончето.

- Ето го! – възкликна.
- Тръгвай да я намерим! – викна Дора.



Анелия ги чу, но не направи нищо. И тя искаше да се свършва, затова
остави работата на по-младите  и по-жизнените, просто отстъпи назад.

Част 31 Надежда и ламята

В гората цареше  хаос посред бял ден. Няколко самодиви, не заминали
за Змейково, бяха отвлекли група рибари. Дивите люде тормозеха няколко
села, таласъми създаваха транспортен хаос, Мусаил и главатарите не
можеха да смогнат. Горският цар размяташе всичко наред и препускаше с
Вихрен. Отсъствието му от гората беше предизвикало размирици и
интриги, поданиците му се караха помежду си и го правеха пред
смъртните. Изсипваха се бури, градушки, а никой не можеше да установи
кой е инициатор. Всички се фулеха един друг и никой не поемаше вина.
Името на Надежда се споменаваше от главатарите, но засега не намираха
никаква връзка. На няколко места в Чепеларе се виеше дим. Невидими
същества обикаляха улиците, чупеха прозорци и правеха бели. Самият
кмет се беше свързал с пазителите. Имаха обаждания от хижи, вили, села
и какви ли не. Останалите обитатели на гората бяха обезумели. Яна с
копие в ръка се опитваше да разпита два таласъма, които сами сложиха
край на живота си. Собствените ѝ момичета не я слушаха и на няколко
пъти се опитаха да я нападнат. Тогава осъзна, че не може да разчита на
никого.

В параклиса телефоните загряга, а Вероника и Доротея ги гледаха как
звънят и се чудеха какво да правят.

- Давай да търсим Надежда! – настоя Дора.

Вероника направи ритуалът, като използва картата на България, всички
занеха, че вещицата се движеше светкавично. Имаше риск да не отчете
нищо ако се намира прекалено далеч. Доротея се взираше в празния лист
прехапала пръсти. Сряза кончето на половина и хвърли едната половина.
Ясна, голяма черна точка се заби в Пловдив.

- Карта на Пловдив! Бързо! – възкликна Дора.

Качи се горе и извади на принтера карта на града, после го подаде на
Верка. Ясна черна точка падна близо до центъра на Пловдив.



- Бързо, какво има там?! – Дора отвори телефона. Имаше болница и
разни химически магазини, аптеки.

Доротея се завъртя в кръг, първо инстинктивно потърси рога. Излезе
на прага и видя състоянието на гората, някъде в далечината се виеше
пожар, чуваха се викове и цинизми. На поляната имаше спрели няколко
коли, от които си крещяха хора, крещяха и по Анелия, която седеше  на
портата и се опитваше  да ги усмири. Поколеба се „Не мога да разчитам на
Мусаил“ – помисли си – „Не може да изостави гората си“. Трябваше да я
хванат бързо, нямаше да остане там задълго. Симеон се възстановяваше,
Дарко го нямаше.

- Можем да вземем вихрогона – предложи Вероника.
- И да препускаме посред бял ден в Пловдив! – Дора се хвана за главата

като прелистваше контактите си.  Спря се на един и въздъхна. – Нямам
друг избор!

Единственият човек, който бе достатъчно близо до Надежда се
казваше Асен и оглавяваше инквизицията. Двамата си имаха дълга
история, но той не таеше лоши чувства за разлика от Доротея, която с
трепереща ръка набра номера му.

- Ало! – чу се плътен мъжки глас.
- В Пловдив ли си? – започна направо.
- Да.
- Искаш ли да хванеш една вещица? Надежда говори ли ти нещо?
- Да. Къде се намира?
- Около  Пълмед, виж в някой химически магазин.
- Тръгвам!
- Искам я жива, Асене!

Телефона затвори, а Асен се облиза. Главатарят на инквизицията беше
мъж в началото на трийсетте с къса, почти избръсната коса и тъмно сини
дяволски очи. Целия приличаше на дявол, макар, че нямаше отличителни
черти, самодоволната му усмивка и подигравателния поглед подлудяваше
Дора, искаше да го разкъса. Завари го в щаба на инквизицията, в идеалния
център на Пловдив, заобиколен от скинари. Когато нямаха задачи,
обичаха да се наливат с алкохол и да играят комар. Ловът на вещици и
свръхестествени създания не беше единственото им занимание, много
често ги пращаха по протести или да бият разни хора, някои търгуваха и с



наркотици. Това ги устройваше, защото им плащаха добре и правеха
каквото си искат, без притеснения от закона. Вдигна хората си за няколко
секунди и те подпалиха колите и моторите.

☼
Надежда излезе от химическия магазин, натоварена с две торби и тръгна

по улицата с бърза крачка  в посока болницата. Там на голямото
кръстовище пътя ѝ препречи мотор, сива кола спря зад нея. Асен дойде
странично със самодоволния си поглед.

- Здравей, госпожа! – каза лукаво.
- Момчета,  вие друга работа нямате ли си?! – отвърна на усмивката

Надежда, готова да направи магия.

Установи, че не може, някой беше пъхнал талисман някъде по торбите
или в чантата. Започна да опипва джобовете, но Асен извади пистолет.

- По-добре се качвай, няма  да го намериш  толкова лесно.
- Едно на нула за вас – въздъхна леко отегчена.

Сложиха ѝ белезници, чувал на главата и залепиха още два талисмана за
да са сигурни, че няма да може да направи някоя магия. Асен се обади на
Доротея  и с гордост съобщи, че са я заловили. Тръгнаха към стар
манастир, който им служеше за прикритие на такива случаи. Там срещу
добра сума попа им отстъпваше подземна тясна килия, в която можеха да
измъчват разни хора и други подобни. Намираше се извън стените на
святото място под малка необитаема кошара. Влизаше се през тясна
дървена вратичка във влажен и мухлясал коридор. Стените бяха изписани
със християнски символи и окачени с талисмани. От там и най-великия
магьосник не би могъл да се измъкне. Вкараха я в килията, тясно задушно
помещение, вонящо на мърша с вериги по стените. Настаниха я на мърляв
метален стол и я оковаха като в средновековието. Асен включи няколко
ярки лампи, свали ѝ чувала и се взря в очите ѝ.

- Няма мърдане – каза весело.

Надежда отвърна с дълбока въздишка, но не изглеждаше смутена, по-
скоро хладнокръвна и безразлична.

Доротея и Вероника препускаха с вихрогона. Билкарката не можеше да
го управлява толкова добре като Симеон, затова им отне повече време да



стигнат до манастира. Пред вратите на подземието ги чакаше мусколест
мъж, който ги подкани надолу. Двете слязоха при Асен, който възкликна:

- Дора и Верка, добре дошли! Вижте кой съм ви хванал!
- Добре заварил, Асене - изказа се Верка все едно нещо ѝ е заседнало в

гърлото.

Дора не отговори, само се приближи до вещицата.

- Не е хубаво да се ебаваш с нас! – каза със злобен глас.
- Постигам си целите, нищо лично – повдигна вежди Надежда.
- Може ли вече да я довършим? – попита Асен с досада. – Видя я, жива е,

здрава е…
- Дай пистолета! – настоя.

Асен подаде огнестрелното оръжие, а младата майка извърна ръка.
Надежда се засмя.

- Стреляй смело, девойче….

Не я остави да довърши, а изпразни целия пълнител в главата и тялото .
Из килията се разнесе остър мирис на барут, а Дора не спря докато,
няколко пъти не щракна на празно. Хвърли пистолета с отвращение и
излезе с бърза крачка.

- Ти си убиец, Дора! Не си за параклиса! Приеми го! – провикна се Асен.

Доротея не чуваше, ушите ѝ пищяха, не можеше да повярва, че всичко
свърши, толкова бързо. Вероника се приближи и я хвана за раменете.

- Добре ли си? – попита плахо.
- Свърши! Да му е*а майката, свърши! - викна колкото глас имаше и от

устата ѝ се разнесе истеричен смях.

В това време Симеон се събуди, чувстваше се достатъчно силен за да
се изправи. Протегна краката си и докосна мекия килим, хвана се за
нощното шкафче и се набра. Стана със стенания като някой старец и се
олюля. Все едно се учеше да ходи. Направи няколко малки крачки към
прозореца  и отмести пердето. Между дърветата на параклиса се водеше
схватка. Не след дълго от там излетя Яна с разчорлена коса, а веднага след
нея връхлетя ламя. Грозна и зловеща със змийско тяло и пет кучешки
глави - сестрата на Горянина. Носеха се само легенди за нея и никой не



предполагаше, че е истинска, но Симеон я виждаше от плът и кръв, с
десетте си червени очи, казваха, че който отсече едната порастват три на
нейно място. Казваха, че след като Мусаил е убил Горянина е пощадил
сестра му, която обидена отлетяла далеч и никой не я е виждал. Яна се
носеше като вятър с дълго копие в ръка, търсейки сърцето ѝ.

- Мусаиле! – ревеше злобно ламята. – Дай си ми гората!

Анелия изтича на двора с пистолет зареден с патрони от пелин.
Започна да стреля по Горянината, а тя изпадна в агония. Отвърна със
струйки огън, които запалиха живия плет на оградата. Старицата не
мислеше да се отказва и използва вратата на гаража за прикритие. Оттам
метна бомба, създаде белезникава мъгла и ламята започна да тръска
главите си. Яна тръгна смело напред с копието си, но огромна ръка я
блъсна и изпрати пред вратите на параклиса.

- Бояне! – викна Симеон, поклащайки се. – Бояне надуй рога! Извикай
Мусаил!

Тръгна блъскайки се в  стените с викове. Младото момче се криеше в
стаята си под  леглото и плахо надникна от вратата.

- Знаеш  ли къде е рога на баща  ти? – попита дрезгаво бившият войник,
а Боян поклати глава положително. – Надуй  го колкото можеш, без да
излизаш!

Момчето хукна по  стълбите и придърпа един стол от кухнята. Рогът
винаги висеше над камината. Взе го и изпълни заръката на Симеон.

Мусаил чу зова и усети, че идва от Боян. Това го подтикна веднага да
тръгне към параклиса и да зареже таласъмската агитка. Пристигна точно
навреме да види как ламята се опитва да погълне Яна, която се отбранява
с копието, а баба Анка не може да се прицели, защото една от главите ѝ
яде вратата на гаража.

- Мусаиле, ела да те погубя, сган,  божия! – възкликна Горянината като
го посрещна с лавина от огън.

Горският цар извади двата меча. Петте глави полетяха към него, но
той със светкавичен рефлекс се дръпна настрани. Размаха мечовете като
гилотина и отсече и петте наведнъж. Бликна кръв, но не изчака да
пораснат нови, а направо атакува сърцето с двете остриета напред. Забоде



ги в твърдата змийска кожа и го издълба, изтръгна го и хвърли през
оградата на хижата. Безжизненото тяло се сгромоляса на няколко крачки
от параклиса,  а Мусаил, целия покрит в ламьова кръв стоеше гордо.

Целият бунт, всичките интриги не идваха от Надежда, а от сестрата на
Горянина. В отсъствието му тя се бе завърнала и прилъгала самодиви и
таласъми да ѝ служат, без никой да споменава нейното име, защото
можеше да се  превръща във всичко. Но  нетърпението ѝ я издаде, вместо
да изчака малките създания да изтощят главатарите, тя се спусна посред
бял ден да убива Яна. Горските създания можеха да мълчат, но Горянината
беше излетяла от своето скривалище  и право при главната самодива. Яна
се изправи и изтръска копието.

- Трябва да изчистим гората – заяви Мусаил, а главатарката се съгласи.
- Чакай, недей да палиш ламята! – викна Анелия. – Искам да съберем

кръвта ѝ, ние ще я изгорим.

Така до средата на нощта размирици вече нямаше, гората беше тиха и
спокойна, Надежда беше мъртва. Дарко, Вероника и Дора се прибраха,
разфасоваха трупа на ламята и изгориха останките. Всички се прибраха,
само Доротея остана до параклиса. Тя гледаше как безжизненото тяло на
Горянината изгаря, а ръцете ѝ миришеха на барут. Как щеше да прегърне
сина си? Това, което я плашеше беше, че ѝ хареса, изпита невероятно
удоволствие докато дърпаше спусъка. Сведе глава и запали цигара, застоя
се там, докато тялото не стана на пепел.

Мусаил  заедно с Яна и главатарите стояха на Мусала и гледаха гората,
търсеха някой изпуснат бунтовник. Всичко свърши добре, но царят
знаеше, че това нямаше да е последния набез. Горянината беше планирала
това много отдавна и използва прикритието на Надежда за да атакува, а
дали не работеха заедно? Най-вероятно нямаше да разберат.

Еилог

Тази година зимата щеше да е снежна и люта. В планината големият
сняг дойде още в началото на декември и наваля над метър. Ски сезона
започна и в Пампорово и Чепеларе настъпи оживление. Родопският



параклис остана затрупан, а снежната покривка стигаше почти до покрива
на малката постройка.

Рано сутринта общинските работници минаха с верижните машини  и
изринаха тесния път към хижата като направиха няколко обиколки на
поляната,  създавайки малко по-широко пространство. През това време на
годината нямаха много посетители, но им се налагаше да слизат, пък и
децата често се качваха да се пързалят с шейни. Камината бумтеше
непрестанно, а пристройките преливаха от дърва. Самурайката си седеше
в гаража, а останалите два джипа си имаха затворен навес пред портата
отпред. Пазителите се захванаха да чистят сняг и да прекарват пътеки.
Грабнаха по една лопата и повече играеха със снега, отколкото да го
чистят. Боян се разхождаше отгоре със снегоходки на краката, а
останалите строяха кула като хвърляха снега, там където лятото имаше
поляна с райграс. Симеон изкара бензиновия снегорин  от гаража и
търпеливо го забута прокарвайки пътеки през двора и след това отвън.
Трябваше да се свърже с коридорите, прекарани от верижните машини и
след това да изчисти входа на параклиса. Проби път и стигна до голямата
поляна пред параклиса. Там на белия снежен фон стоеше човек облечен в
черно, като сянка с наметната дълбока качулка. Носеше ръкавици и яка на
устата и носа, гледаше право към параклиса. Бившият войник изключи
снегорина и се приближи.  Кубинките му скърцаха в снега и привлече
вниманието на странника.

- Ако искаш да оставиш послание, ще ти донеса лист – викна Симеон. –
Ще го изчистим поне  след половин час.

Приближавайки се видя едни черни очи, които го приковаха, няколко
дълги белега се спускаха по слепоочията му. Трябваха му няколко секунди
да установи, че той беше като тях.

- Търся един змей! – изрече странникът, извръщайки глава към Симеон.

КРАЙ!


