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Уважаеми читателю,

Този текст и този роман бе започнат и ми хрумна заради конкурса
„Съвременен любовен роман”. Класира се в първата петица, но не
успя да спечели договор за издаване.

Продължавам да го развивам. Сега Ви представям само част от
написаното. Всички се рекламират и представят в интернет. Тази среда
дава много, но и взима, обезличава. Затова реших,че съвременния начин
за развиване на роман може да бъде и следния: представяне в конкурс,
издаване на част от текста и при успех – пускане на пълнокръвна версия
на книгата. При неуспех: поне не си бъхтил едни 200 страници напразно.



Романът ми има следната концепция: Главната героиня Невена водена
от неведома сила пътува в различни времена от вечно нестаналата
държавност, земя и въжделение – българско.

На нея ще й е съдено да попада в различни ситуации, в различни
години, векове и моменти от историята. Няма да й е възможно обаче да
изживее отново времето, от което идва и за което винаги, при всичките
си пътувания си спомня и коментира – края на ХХ век.

Началото на романа ми започва с „1870 година, месец май, Филибе”, а
последната глава от него ще бъде „2222 година, месец май, Букурещ”.

Ако началото на историята ви се стори шокираща и скандална и ако
придобиете желание да удушите автора с голи ръце, моля, запазете това
за по-късно и прочетете всичко докрай!

Моето разбиране е, че създаденото от писателя трябва да те хваща и
вълнува, когато държиш книгата в ръцете си, а не когато се перчиш с
буквите пред познати, роднини или последователи в социалните мрежи.

И така, започваме…

1 глава

1870 година, месец май, Филибе

Невена се събуди и веднага установи, че нещо не е наред.
Лампичките „Стендбай" по домашните електроуреди не светеха, не
напипваше дистанционното и на всичкото отгоре – най-голямата
трагедия, смартфона й не беше до възглавницата!

Не различаваше почти нищо от подредбата на стаята поради
сумрака в нея. Обаче от малкото, което се съзираше схвана,че
наредбата в нея е във възрожденски стил, както го беше виждала по
картинките. Изглежда някой си правеше с нея груба шега.

Помнеше, че беше заспала в просторния си мезонет, претъпкан с
всички съвременни удобства, а се събуждаше в това неуютно за нея
пространство. Размърда се, разбута завивките и изпита истински



шок. Лампи, контакти и ключове около себе си не виждаше, че да
пусне светлина.

От срещуположната страна на стаята се появиха две сенки и
едната поздрави:

– Добро утро, кокона Невено!  Рано се събуждате днес…
Тръпки на ужас премина през тялото на Невена, която отвърна на

поздрава с въпрос:
– Кои сте Вие? Защо ме плашите?
Едната сянка спря и се тросна:
– Прислугата Ви, господарке. Ние сме Пенка и Гинка, не ни ли

познахте?
– Това е невъзможно!  Никога не съм имала прислуга! Като

привърженик на свободата и демокрацията не харесвам идеята да
бъда обслужвана от други човешки същества.

– При вас сме от много години господарке! – добави втората сянка
и продължи: – Всички сме верни поданици на империята и султана.
Чини ми се, че сте си изгубили ума нощес?

Невена завъртя глава и почти изкрещя панически:
– Ако някой от купона снощи си прави шега, да знае, че вече не е

смешно. Незабавно да спрете с този маскарад!
Гинка рече смирено:
– Пенке, кокона Невена май наистина е с помрачено съзнание. Не

познава нас, не разпознава къде е, няма според мен усещане и за
времето. Що да сторим, как да помагаме?

– Аз викам, Гинке, ти стой при господарката, аз ще ида да извикам
отец Игнатий.  Той е умен, начетен, може да я окади с тамян, да я
изповяда и да изгони от нея вселилите се там дяволи.

Пенка изтича  да повика свещеника, а Гинка палейки красив
светилник попита Невена:

– Ще благоволите ли поне да се премените и да закусите?
Невена беше твърде стресирана. Опита се да мисли, но мозъкът и

не можеше да асимилира случващото се. Все пак се остави да бъде
облечена. Дрехите, които се озоваха на нея не и харесаха. Бяха
твърде многопластови, много тежки и не се чувстваше удобно в тях.
За сметка на това, подносът, който Гинка примъкна миришеше
невероятно вкусно и примамливо.

– Какво е това?
– Закуската ви, както я заръчвате всяка сутрин. Баница, сарми,



чушки, салата, подправки и чай.
Невена седна на малка масичка, омете всичко на един дъх и

констатира:
– Невероятна храна. Вкусна и засищаща. Откъде се взима?
– Аз ви я приготвям, с продукти от градината ви.
– Е, поне в това отношение сте щастливци. Не усетих нищо

найлоново, промишлено и безвкусно. Достави ми голямо
удоволствие ,благодаря.

– Че, господарке, храната винаги си е една и съща и все се чудя
как я поглъщате в такива количества и не се закръгляте.

Невена се оригна дискретно в юмрук и каза на Гинка:
– Трудно ще ти е да го повярваш, но снощи заспах на друго място.

Там е месец октомври, а годината  2019-та. Аз съм от град София.
При нас храната е безвкусна, а въздуха е отдавна отровен.

Гинка я прекъсна:
– Бълнувате сякаш отново, коконо Невена! Сега сме лято господне

1870-то, месец май и вие живеете във Филибе.
Невена не се отказваше и продължи да разказва:
– През 2019 г. ние… аз де, живея в Република, а не както… вие в

Империя. България е демократична държава.
Гинка се прекръсти ужасена, прекъсна я и възропта с гневен глас:

– Демокрацията е  византийска измишльотина! Ние го учихме това
в килийното училища! Слава Богу, че съм поданичка на султана и
неща демокрация! А какво е това „Република"? Не можахме ли да
станем поне Царство…

Невена вещо обясни, докато пак се пооригваше деликатно в шепа:
– Момиче, Републиката и Демокрацията побеждават в България

през ХХ век. А през 2019 г. по света почти не останаха царе и крале.
Гинка се дръпна на метър, сякаш бягаше от прокажена и заключи:
– Сега разбирам, господарке, че положението ви е тежко. Мислех

да сте само умопомрачена, но може би, сте непоправимо душевно
разстроена. Полегнете, поспете, съберете си мислите, може пък
бълнуването ви да се окаже само последица от ярък, но лош сън и
да премине. А аз отивам да си върша работата.

…….



Докато се водеше тоя интелектуален разговор, Пенка  намери
отец Игнатий. Той си човъркаше нещо в църквата. Тя му  обясни, че
кокона Невена май е била обладана от зъл демон нощес.

Като чу за това Попът започна яростно да се кръсти и да си плюе
в пазвата си. Жената пред него продължи да разсъждава, че в
господарката й се вселил демон, който я кара да говори
небивалици.

Отецът и Пенка се завтекоха към къщата на кокона Невена. На
прага ги чакаше другата слугиня Гинка и разтреперана обясни как
нейната любима кокона Невена и разправяла как идвала от 2019 г.
Живеела там в република и демокрация и разказвала всякакви
други глупости. Като чу за републиката и демокрацията попът
вдигна Библията над главата си с едната ръка и сложи пръста на
другата си пред устата слугинята да млъкне. Миришеше му на бунт!

Преди да дойде, отец Игнатий се съмняваше в думите на Пенка,
но вече беше сигурен, след чутото от Гинка, че нещо лошо става. В
Невена имаше вселил се зъл дух и той трябваше бързо да го
пропъди.

Тримата се качиха на  етажа със стаята, където беше Невена.
Отецът преди да прекрачи одаята се обърна към двете слугини и им
заръча:

– Трябва да ме оставете сам с господарката ви. Гинке, Пенке,
наблюдавайте портата, никой да не влиза. Борбата с този демон ще
е трудна, струва ми се, и ще иска пълните ми усилия. Нямам нужда
от странични смущения.

Тръшна вратата под носа на слугините и се оказа пред Невена.
Погали я по косата и сякаш променен той и каза:

– Здравей, цвете мое ненагледно!
Невена се сепна от неговото докосване, зашари с очи из стаята и

не знаеше как да постъпи. Успя само да промълви:
– Отец Игнатий предполагам?
– Същият. Не ме ли помниш? Прислугата ти дотърча и разправя,

че си се събудила променена, обладана от сявола и че си дошла от
друго време.

– Може и да не ви се вярва, отче, но това е самата истина.
– Е, аз имам безпогрешен начин да проверя това и да те накарам

да си спомниш.
Без да се посвени отец Игнатий хвърли Библията си на леглото и



постави страстно ръка на гръдта  на жената пред себе си. Тя не се
съпротивлява и той някак естествено и без съпротива  я облада.

Невена беше преспала с доста мечтатели, студенти, професори,
бизнесмени, мутри, познати от интернет и какви ли още не. Сексът
се беше превърнал в белег на нравите и на времето, откъдето
идваше. Всички така правят, защо не и аз? Но никой от тях не и бе
доставил и наполовина от удоволствието, което изпита при контакта
с попа. Той я любеше уверено, като мъж покоряващ със силата и
потентността си. Същевременно, проникваше в нея с отдаване,
смирение, преклонение и възхищение. Не си казаха и дума но и
двамата РАЗБРАХА. Игнат свърши в нея точно, когато на самата
Невена и се прииска да го стори. Но остана на незадоволена и
вторичното им сношение, след малко, почти се сля с първия му
изблик на страст. По средата на втория им път така я
досмеша......достигна до прозрението, че компютрите,
електричеството, удобствата и всичките „благини" на ХХ в.,
всъщност обедняват и размиват общуването между половете. Те  го
превръщаха в безформена маса от егоизъм, притъпена страст и
непълноценно отдаване. Смя се с глас и от удоволствие чак докато
Игнат не я остави, омаломощена, но този път яко задоволена.

Той се загащи пред нея, приглади расото си и я попита:
– Сега спомняш ли си?
– Какво? Не… но бих искала да ми разкажете какво бих могла да

си спомня. След това, което направихте с мен, най-малкото бих
могла  и да ви изслушам с удоволствие.

Отец Игнатий взе Библията си отново в ръка и рече тихо:
– Правили сме това и преди. Не помниш ли?
– Кога?
– Беше още девойка. Всичко започна с това, че Кара Али и хората

му ви бяха изненадали цялото ти семейство край реката, на
Лазарица. Само ти оцеля след гаврата. Наши хора те намерили –
насилена, смазана и пребита. Донесоха те полужива в църквата и те
оставихме зад олтара. С дни се лута между живота и смъртта, а
знахарка те лекуваше с билки. После се поправи и сам Господ Бог
взе в ръце съдбата ти.

Невена плесна с ръце и възкликна:
– Това, ако го напиша във Фейсбук, нито „Харесвания“ ще събера,

нито нищо. Направо ще ме докладват за „фалшива новина“.



– Не ми е ясно какви ги бръщолевиш, жено, но по-добре ме
слушай. Там, в църквата, аз не устоях на красотата ти и се любихме.
После и благоверният ти съпруг, Димитър Хаджията, без да знае за
нашите отношения  те видя и те залюби.

– Тука вече взе да ми става интересно. А казват, че през
Възраждането преобладавали издигнати хора. Духовно и
материално…

Попът се прекръсти обясни:
– Не знам какво е Възраждане, но аз съм почтен човек. Имаме

практика, когато някоя наша мома е озлочестена от турските гадове
и е оставена в безпътица, да я задомим тихомълком, като и дадем
нов живот и положение. Божията намеса пролича в това, че
Димитър Хаджията дойде в храма да се изповяда един ден и те
зърна.

Рече ми тогава:
– Отче Игнатий, току що видях бъдещата си съпруга до олтара.
Аз му отвърнах:
– Мома Невена ли? Нали знаеш, че беше озлочестена?
– Известно ми е. Обаче, щом ми спря погледа и ми заигра сърцето

по нея – тя ще е. Помогни да убедим и баща ми, хем да свършим
богоугодно дело, хем да удовлетворя страстта си по момата.

Попът спря за миг с разказа си, но после продължи:
– Отидох при бащата на Димитър, Хаджи Ненчо, личен и богат

българин на града ни. Не му стана приятно, че се развалят кроежите
за задомяване на първородния му син. Все пак, имаше да жени още
двама сина и да омъжва две дъщери, но го склоних. Изложих му
обстоятелствата, показах му Божия план във всичко това и ви
венчахме.

Невена плесна с ръце и извика щастлива:
- Много яко! Изглежда съм голяма красавица тук. Или поне съм

оправна жена, пленяваща мъжките сърца. Във времето, в което
живях не беше така. Купонче, медальонче, чук и чао. Но там, в
бъдещето,  е по-добре. Така да знаеш, попе! Само ако знаех как да
се върна, бих го направила на мига.

– Бръщолевеното ти, Невено,  става все по-неразбираемо. Ако
това, моето го имаш за страст, да ти обадя, че благоверния ти те
обича с дива похот! Отнася се към теб като с царица, не дава
прашинка да падне на главата ти, но изисква и покорство.



– И къде е сега този митичен герой – съпруга ми? Не е дошъл да
се представи, не го виждам да щъка из къщата!

– В момента е по търговия в Одрин. Ако всичко е успешно, ще се
върне до две седмици. Дотогава трябва да сме те избавили от
лудостта и умопомрачението ти, иначе...

Отец Игнатий изглеждаше вече разгневен, а жената скочи и
яростно обясни:

– Умопомрачение викаш? Ще ти докажа, че идвам от друго време.
Коя дата сме днес?

– 11 май, 1870-та година.
– Е, ако ти кажа, че на 20 април 1876-та ще избухне въстание

срещу турците, това като какво ще го определиш? Нещо да кажеш
или да си чул?

Отец Игнатий пребледня и поседна, за да не падне. Всъщност,
поседна не е точната дума. Просто му се подкосиха краката и се
свлече на миндера. Пое дъх и си помисли: „Разправям им аз на
моите, че това с „Туркиа ке падне" ще се случи, ама те – не та не!
Не им се вярвало, значи!" . Все пак възвърна самообладание и
сочейки Невена продума:

– Невено, дъще, като твой духовен наставник ти ЗАБРАНЯВАМ да
говориш,  с когото и да е за това. Бог отново ме прати на точното
място и в точния час. Турците не може да знаят какво им готвим.
Така или иначе има шпиони сред нас. А и ние не тръбим публично
за намеренията си. Няма никакво значение откъде и как си узнала
това. Дори ако наистина си дошла от бъдещето нощес, не споделяй
с никого за въстанието и датите. Или очаквай анатема от мен!

– Духовник си бил! Не, ти си не свещеник, а личност, която крие
много тайни, отче! Тук взе да ми става интересно.

– Невено, твоята лудост идва точно на място и прозрях
следващите ни стъпки. Всичко ще се реши при пристигането на
мъжа ти от Одрин. Дотогава ще се държиш и наслаждаваш на
положението си като кокона Невена. Нови фусти, разходки по
еснафските дюкяни и не е зле да се видиш с даскал Василий.

– Ха! А кой е той?
– А, той е по науките, дъще. И има малка пишка, дето не я развява

наляво-надясно. Облекчавала си го и него с ръка...
Отец Игнатий се хвана за устата, защото беше споделил нещо,

което бе чул на изповед, а жената видяла смущението му го попита:



– Откъде ги знаеш тези неща, да не се е хвалил даскала в
кръчмата?

– Ако беше го сторил щеше да се разчуе. А ако се знаеше мъжът
ти, Димитър Хаджията щеше да го намери и убие, а теб да прокуди.
Изповядват се миряните, та съм наясно кое-как… Кътам сведенията
за себе си и когато се налага и ги впрягам в полезни неща.

…….

Следващите десетина дни, Невена прекара според заръките на
отец Игнатий.

Времето, в което се беше озовала така внезапно и окончателно не
и допадна и не го хареса. Най-голям дискомфорт и причиняваше
липсата на баня и тоалетна с каквито беше свикнала. Чак след това
идваше отсъствието на компютрите, смартфоните, пътуванията и
модерния начин на живот, който водеше доскоро. Спомняше си
всичко. Родителите, детството, училището, студентството,
купоните… чак до започването на работа в една юридическа
кантора.

Все не можеше да се начуди на невероятното стечение на
обстоятелствата;  да заспи в ХХI в. и да се озове шест години преди
избухването на  Априлското въстание, през XIX в. Ако оставим това
на страна беше и странно как и от един град беше се озовала в
друг. Очакваше, че силата или нещото направило това с нея, че ще
повтори фокуса и ще я върне обратно. Затова се държеше като
гостенка, а не като персона, която новата среда ще приеме и
приюти. Държеше се  като наблюдател. За околните - беше напълно
полудяла или обладана от дух, който дори отец Игнатий не можа
или не искаше да изгони от нея.

Средата, в която се озова беше строго йерархична и неприятно.
Околните я виждаха променена, но вярваше, че съпругът й Димитър
е човек на място. Той, когато се прибереше, нямаше да позволи
никой да се държи зле с нея. Ама не го познаваше тоя човек.

Даскалът Василий донякъде си представяше бъдещето, което тя
му обясняваше фигуративно. Например, беше доволен, че копнежа
на неговото поколение се е сбъднал и има българска държава .
Обаче, как така, не можа да асимилира, че не е царство! Всички



въздигнати образци на държавност, които учителят познаваше бяха
царства, княжества и кралства. Невена му разказа и за уредите на
бъдещето и нуждата от електричество, за да работят. Даскалът
попита дали тая мода иде от Америка или от Париж. Всякакви
картини за прогрес не можеха да покълнат в душата на учителя.
Нищо от случило се през тези дните на очакване на Димитър
Хаджия не легна на Невена на сърцето.

Единствено и прилягаше  сексът, който беше правила с отец
Игнатий, който пък странеше сега от нея, като дявол от тамян.
Имаше си причини навярно. Но не проумяваше как пред нещо
толкова хубаво и хармонично може да има пречки и бариери
издигнати от обществени отношения, обети и други условности.
Един ден, най-внезапно, Пенка и съобщи, че Димитър Хаджия е
изпратил хабер, че наближавал Филибе и до ден ще си е вкъщи.

…….

Димитър подочу новините за полудяването на жена си, от
търговци от родния си град, които го пресрещнаха, още преди да си
дойде. Кръвта в сърцето му спря, заля го хладна вълна и черни
мисли изпълниха сърцето му. Разбираше, че ще се случи нещо
лошо и вероятно съдбоносно.

Влетя в къщата си. Не изиска и не забеляза обичайното уважение,
оказвано му, както винаги.  Отвори със замах вратата и влезе в
стаята при Невена.  Стори му се красива и възбуждаща, а не
полудяла и отблъскваща. Точно да забрави за черните си мисли и
закани, тя заговори:

– Преди да пристъпиш към мен, нека ти обясня, че аз не съм
същата…

За Димитър това означаваше само едно: тя беше мърсувала с
някой мъж в града. От там беше полудяла! Искаше  да си признае,
да се разкае и да измоли прошка. Пристъпи рязко напред и удари
жена си през лицето с всичка сила. От устата на Невена рукна кръв,
а мъжът й я гледаше запленен и едновременно със злоба, като
обидата му не намаляваше. Невена отскочи към близкия ъгъл на



стаята и добила кураж от спечеленото разстояние между тях, се
опита да заговори, но той я изпревари и закрещя като обезумял:

– Паряснице, посрамила си кръвта и рода ми. Получи само малка
част от заслуженото!  Веднага да се махаш от дома и очите ми,
невернице!

Жената срещу него се опита да обясни:
– Уважаеми Господине, не е това, което Ви се привижда. Може да

ви звучи невероятно, но заспах в ХХI в, а се събудих във вашето
време. Невена, която познавахте я няма. Аз съм различна и
напълно противоположна. Имам вродена омраза към насилническо
– обсебващия тип мъже като вас. Не съществува нещо, с което
бихте могъл да ме задържите до себе си, след плесницата, която ми
зашлевихте. Напускам тази отвратителна  къща намига. Готова съм
да срещна съдбата си, която не включва повече вас и вашето
влияние.

Димитър Хаджия леко успокоен промълви:
– Да ме прости Господ, ама те взех озлочестена. Но не мога да те

приема и полудяла. Скоро ще се мръкне и заптиетата на Кара Али
ще зашарят по калдъръма. Сама и в уличките ще станеш тяхна
лесна плячка. Моята дума на две не става, но остани и нощес.
Напусни утре заран, само с дрехите на гърба си, и с празни ръце,
както те приех. Но ако те видя утре по обед тук със собствените си
ръце ще те удуша. И ако ми се изплъзнеш… ще забия кама в гръдта
ти, както се наказва прелюбодейка.

Димитър Хаджия се обърна и напусна стаята.
Невена остана сама и обмисляше различни планове за действие.

Смрачаваше се. През прозореца наистина забелязва свирепи
заптиета, които обикаляха из улиците. Те носеха факли и спираха
хора, които пресрещаха за проверка на документите.

Появи се Гинка, носеща подноса с вечерята. Обърна се
почтително към нея:

– Хапнете добре, господарке,  нелек път ви чака. Към нас двете с
Пенка, винаги сте се отнасяли добре. Пък и харесахме вашия лек
характер и чиста душевност. Ще помогнем, с каквото можем сега,
когато стигнахте до нашето положение.

По средата на тези думи в стаята влезе и Пенка и помоли Гинка:
– Остави ни, че имаме да говорим нещо важно. Пази отвън и дай

знак ако някой се приближи. Не бива никой да чува тази приказка



между мен и господарката.
Гинка излезе, а Пенка продължи, като и заговори на „ти“:
– Отец Игнатий ти предлага път за спасение.
– Невероятно – промърмори Невена, – нямате смартфони и

чатове, а Игнатий е узнал какво се е случило и даже реагира. Каква
завидна скорост на разпространение на клюки…

– Невено, не блуждай, слушай ме и избирай мъдро.
Предложението е да те проводя утре тихо и незабележимо до
женския метох. Там ще престоиш известно време и ще се
замонашиш. Оттам път към светския живот обратно – няма. Но
поне, гарантирано ще останеш жива.

– Не съм религиозна, получих светско образование и макар да
съзирам ръката на Господ във всичко това, съм решена да напусна
града и да се върна във времето, от където съм дошла.

Пенка сякаш не я чу, а добави:
– Отеца предлага и втори път за спасение. Утре заран, ще

облечеш моите слугински дрехи за заблуда и ще се скриеш в
гората. Той ще изпрати специален човек, който незабелязано ще те
вземе и все едно си негова жена, ще те съпроводи чак до Битоля.

– Добре, това ще го приема. Никой не бива да отказва помощ,
когато е към промяна, а тя му се предлага искрено и от доверени
хора. Но не искам да се замонашвам.

Невена хапна, отпусна се и заспа. На другата сутрин се обелече
като слугиня и се скри в гората до града. Пратеникът на отец
Игнатий я откри бързо и  тя тръгна с него.

Както става винаги, във всички истории, човек предполага, а
Господ разполага.

Заптиета спряха Невна на километър след града, а тя нямаше
документи, арестуваха я и я отведоха в конака. Нейният спътник
побягна най-позорно. Просто тя попадна по случайност на турски
патрул и съдбата отреди тя да се върне окована във Фелибе.

…….



Кара Али вечеряше в харема си.
Беше по-тъмен облак и в необичайно лошо настроение.

Преданата служба на султана го беше направила тежък в мислите и
припрян в действията. По това време вечеряше обикновено в
харема си, а после се забавляваше. Но тази вечер дори не се
усмихваше. Плесна с ръце и нареди:

– Всички да напуснат. Само с първата си жена Йълдъз да остана.
Искам да се съветвам нещо с нея.

Оставиха ги сами и Али захвана:
– Не случайно си ми първа съпруга. Винаги, когато съм търсил

съветите ти, те са били верни и добри. Сега те питам: какво да
правя с бунтарката Невена?

Съпругата му го попита:
– Полудялата неверница ли? Чувам, че се опитвала буни раята?
– Същата, я! Сега е в конака и трябва да решим кое ще е най-

изгодно за нас.
– Какво казва при разпитите тя, Али?
– На всички разправя за някакъв бунт след шест години, но най-

важното, което твърди тя е, че през 1878 г. тук вече нямало да е
турско. Тогава Русия щяла да обяви война на империята и султана и
голяма армия щяла да освободи българите.

Йълдъз се удари по челото и извика възмутена:
– Невероятно! И не се свени или страхува да ти ги говори тези

гнусни, неверни и безсмислени неща тая гяурска свиня?
– Били исторически факти, които нито аз, нито тя, нито бог можели

да променят. Казва, че тези, които го знаят сега щели да спомогнат
това да се случи.

– А нейните хора?  Какво обяснява  мъжът й Димитър Хаджията и
близките й?

– Отрекоха се от нея веднага, слава на Аллах! Мълвата за
лудостта и вече е плъзнала. Още когато съпругът и се прибрал от
Одрин я изгонил от къщата си.

– Това е добре. Значи и да има някаква завера, те не участват в
нея а са останали верни поданици на султана. Невена е тази, която
трябва да накажем, а други да не държим отговорни.

– И как да го сторим,  така че да не я изкараме мъченица и
пророчица? Самата тя непрестанно твърди, че е дошла от
бъдещето и че никога не е  живяла в сегашното време. Може да я



имат за луда, но все някой ще и повярва и ще предизвика бунт!
Налага се наказанието и да е точно и с мярка.

– За бунт срещу султана, Кара Али, има само едно наказание и то
е рязане на глава на дръвника. Предлагам да я посечеш, но не
явно, на мегдана и с гръмки обвинения, а тихо и без много
свидетели.

– И как ще ни помогне това?
Йълдъз предложи, като недоуточни:
– Това е първия вариант, а другият е Невена да приеме нашата

вяра. Приема я и я пращаме в някой от големите хареми в
Цариград.  Така българската пророчица ще се превърне в турска
ханъма. Какво по-добро?

Али поклати глава и добави:
– Ако щеше да приема Аллах или техния бог, би го направила и

постъпила в български метох. Няма да се съгласи с тази наша
хитрост.

–Тогава се връщаме на първия вариант, Кара Али. Да я слагаме
директно на дръвника.

Чак сега, от началото на вечерта, Кара Али се усмихна и се
обърна към съпругата си успокоен:

– Умна жена си ти, Йълдъз, затова си ми първа съпруга и те ценя.
Истинска перла на харема си ми ти. Както казваш, така и ще
направим. Ще отрежем главата на бунтарката още утре заран! Но
тихо и без никой да разбере…

…….

Отрязаха главата на Невена на другата сутрин, в мазето на
конака. След това глашатаите минаха по улиците на Филибе и
прочетоха присъдата й…

Тънката и следа в това време докосна и промени съдбите на
много хора, породи безкрайни клюки и догадки в града. Коя
наистина беше Невена, защо полудя и какво искаше да каже?

Изминаха почти три години преди спомена за нея да избледнее и
да изчезне. И никой дори не предположи, че нещата, които бе
споделила ще се сбъднат.



…….
Кара Али беше убит през 1878 г., докато бягаше за Цариград, а

имането, което събира цял живот беше ограбено от бягащи турски
войници. Две години преди това по време на Априлското въстание
Отец Игнатий  застана на страната на бунтовниците и после успя да
избяга в Румъния и да се спаси, а даскал Василий се оказа
предател и донесе на властите кои са в революционния комитет на
Фелибе. Димитър Хаджия се ожени отново, но умря от рак една
година преди Русия да обяви война на Турция.

А Невена…

Месец май, 1943-та година, Правец.

Невена се събуди насред зеленина тучна ливада. По-точно,
събудиха я, както се помнеше по дънки и блузка, небрежно
елегантна, стил 80-те години на ХХ в. След първия поглед,
възхитата от природата и опияняващата миризма на свежа, зелена
трева се смени с шок. Някакъв мърляв изтърсак я побутваше с
цевта на пистолета, който стискаше нервно.  Извика й:

– Буржоазна свиньо, аз съм партизанин и имаш три секунди да
обясниш какво правиш  в мерата. Ако нещо ме усъмниш или не ми
хареса казаното от теб щети пръсна ти главата от първия път.

Невена недоумяващо му отвърна:
– Разкарай този пистолета от гърдите ми, клошар! Може да не

повярваш, но нямам никаква представа как съм заспала тук, нито
кога, нито кое време е. Ако искаш, стреляй и да се свършва всичко.
Нещо ми подсказва, че съм на неправилното място, в грешното
време…

Мърльото и рече:
– Смела си. Имам нов план. Към нас настъпва хайка на царската

полиция. Другарите ми са в горичката. Ще ги пресрещнат врага с
преграден огън. А ние сме предния пост, предвиден да нанесе най-
големите и изненадващи поражения. После ще се изтеглим, ако
успеем. Взимаш това оръжие и започваш да ликвидираш гадините,



които се появят на пред теб. Аз ще залегна и ще ти помагам.
Убиваш трима-четирима от враговете ни, а другарите ще ни
прикриват. Ще задържим царската войска, докато маневрираме и
накрая ще се изтегляме от огневата линия. Ако имаш точен мерник
ще поживееш още.

На Невена това и дойде като продължение, сън в съня. Не
можеше да повярва, че опасността е истинска, че екшъна не е само
на филм. Все пак, предпочиташе да употребява мъжете по
предназначение, а не да стреля по тях. Чак до студентските си
години беше живяла с измисленото идеологическо
противопоставяне, широко отразявано в медиите. Много рев и
никакви действия. А сега това...

Тя пое подадения й пистолет. Хареса усещането за тежест и се
замисли, за вероятната му мощ. За миг си помисли да пусне първия
куршум в главата на клошаря, но се замисли, че нещата може би
бяха, както той ги описа и щеше само да влоши шансовете си за
оцеляване. Съдбата някак а беше хванала в този капан на времето.
Реши да действа по интуиция и да излезе от него, ако не жива, то
поне с гордо вдигната глава.

Учудващо, ръката и не трепна и не се отклони, поради
адреналина.  Невена  не започна да стреля на посоки, а вдигна
цевта, за да се прицели. Беше ходила на военно обучение и беше
стреляла отлично с автомат Калашников, а сега стискаше Валтер в
ръка. Обра спусъка и зачака. Партизанина , залегнал от лявата и
страна имаше противоположно поведение. Нервно прахвърляше
оръжието от ръка в ръка и ту снишаваше, а после се изопваше.
Невена я досмеша и попита:

– Мен ме остави! Аз съм тук по случайност, но ти? Не си ли
попадал в престрелки досега?

Мъжът до нея смутено и и отговори:
– Всичките ми битки излизат все неудачни. Не успявам да изпълня

поставената ми задача, дразня командира, а сега се писах
доброволец, когато те видяхме в полето, за да разбера коя си.
Дадоха ми  свобода на действие...

Невена го прекъсна:
– И каква точно е „задачата” този път, освен да ме събудиш. В

какво се свежда идеалното й изпълнение, имам предвид.
Партизанинът се почеса със свободната ръка по мазното си чело



и обесни:
– Разполагаме с общо четири пълнители. Посрещаме авангарда

на врага, ликвидираме десетина човека и се изтегляме. Ако имаме
късмет, ще попаднем на техния разузнавателен отряд, а не на
плътен кордон. Ще си покаже времето. Важното е, ако недай Боже
се случи,  да продадем скъпо кожите си.

Невена прехапа устни. Никоя жена не намира подобно действие
за забавно. В същия миг забеляза потрепване на храст в дясно от
нея. Реши да стреля, дори ако това се окажеше само заек. Изстрела
предизвика мигновена реакция. Чуха се викове, а на стрелбата й се
отвърна веднага, от всички страни.

Улучи човек срещу себе си в рамото и констатира, че стреляше
прецизно. Усети нов прилив на адреналин. Сърцето й заблъска, а
самата тя се настърви. Последва вълна от ярост. Цялостното
усещане и преживяване я завладя. Още с втория си изстрел уцели
противник направо в челото. Видя разплискването на мозъка, от
което изпадна във възторг. Подсъзнателно схвана, че ако се
измъкне жива от престрелката, и когато тя свърши, тази картина за
сетивата ще й липсва. Даде си сметка, че ще търси случай да я
види отново и отново… След още няколко изстрела беше
ликвидирала общо четирима от въоръжените срещу нея. Реши, че е
време за план „Б” и подвикна на мърльото до себе си:

– Ей, нещастник! Като същински Майкъл Джордан си отбелязах
точките. Сменям пълнителя  и започваме да отстъпваме!

Изплашеният партизанин до нея стреляше безразборно и май още
не беше улучил никого, но поклати одобрително с глава.

Невена запълзя назад. Движенията и бяха отривисти, не се
повдигаше над земята и не предоставяше излишна площ, като
мишена. Стрелбата продължи чак докато достигна първите дървета
и прие защитата на стволовете и листата им. Повдигна се и
забеляза, че клошарят вече не стреляше и не мърдаше. Явно беше
ранен или убит.

Дочу глас в дясно от нея:
– Тук, другарко, следвай ме и побързай.
– Накъде?
– Няма време за излишни приказки, изтегляме се. Аз и ти отиваме

да се скрием при ятаци, като двойка. Засега няма да видиш или да
се запознаеш с друг от отряда. Аз съм Тодор. Как да ти викам, ако



се наложи?
– Невена.
– Тук не казваме истинските си имена, глупачке! Измисли си

прякор.
– Значи пак съм Невена. Е не се притеснявай, нищо на света не би

могло да те подготви за срещата с истинската ми самоличност.
Тодор й каза нетърпеливо:
– Бягаме право напред, стегнато, преди жандармите да са

навлезли в гората и да са ни погнали, както си трябва. Може да
изоставаш, но в никакъв случай не трябва да губиш контакта с мен.
Ще лъкатушим спрямо местността внезапно. Посока: отдясно на
хълма и после надолу, към селата.

Невена беше изгледала доста съветски филми за партизани.
Представяше си смътно, че ще навлязат в дълбока гора, после ще
се озове в недоловима отвън землянка с петнайсетина мъже. Пред
телевизора си беше фантазирала, че ако е сред тях ще ги употреби
моментално и без никакви задръжки. А след участието в битката
беше се възбудила. Дори не усещаше глад и жажда. Но възбуда...
Да! Тя направо разпъваше вътрешностите й. Нямаше никакви
пърхащи пеперуди в стомаха й, а неистово желание за секс.
Можеше да го стори с малки, големи, средни, твърди и дори
отпуснати „мъжки инструменти“.  Щеше да го стори до пълна
изнемога и утоляване на желанията…

Но вместо това и се налагаше да тича. Носеше се през тесни
пътеки и над ниски храсти, следваща мъжа препускащ пред нея.

Не се озоваха в землянка. Вместо да бягат дълбоко в полите на
планината се спуснаха към близкото село. Преди края на гората
имаше кошара. Мъжът пред нея й отвори странична врата, със
стълби. които водеха надолу. Никой не ги посрещна, не ги забеляза
и не ги спря. Озоваха се в избата. Имаше огромни бурета и острата,
от които се носеше миризма на ферментирал алкохол.

Тодор се приближи към средното от тях и вдигна капак. Под него
се показа дупка и стълби, които водеха надолу.

Кратко нареди:
– Слизаме и се скриваме. Стигнахме.
Невена опита да протестира:
– Не ми се вижда много надеждно. Ако ни преследват, това е

първото място, където ще бъде претърсено. А и никой не ни



посрещна, самите стопани може да ни открият и издадат.
– Така си мислиш ти. Това  е старо скривалище. В момента,

овчарите след нас замаскират след нас. Ще поставят рогозки и
слама над капака.

– Имаме ли план за действие?
– Ще останем тук до смрачаване. При нужда ще се преместим в

по-сигурна явка. Планът е да изчакаме седмица-две. Да минат
потерите и всичко да утихне. Като му дойде времето ще се съберем
с отряда, пак на същата поляна. Ще се запознаеш с всички, които са
оцелели след акцията и преследването.

– Ужас, седмица в тази дупка! Това няма да издържа!
– Война е, момиче! Къде си била досега, че не издържаш на

седмица в блокада?
– Няма да повярваш, родена съм в бъдещето, през 1965-та

година. Имам чувството, че съм била и на други места, през други
времена, но не помня нищо за тях. Уверено е, че ще се измъкне
оттук и ще се отправя отново нанякъде… Ти обаче, ще си закован в
това време…

– Това, Невено, е „Лъжата на годината“. И можеш ли както си сега,
за да ми докажеш твърденията си, да направиш нещо като през
1980-та?

Невена още под въздействие на кървавата битка, от бягството и
прикритието, се замисли. Хрумна и, че няма да е голяма работа да
погали, така както си знаеше, Тодор по бузата. Направи го и разбра,
че е победила. Мъжът до нея се изправи и й се нахвърли. От
първото му докосване стана ясно, че не е правил скес дълго, доста
дълго време. И пиеше жадно от неочакваното удоволствие. Да и се
покаже гол и да се перчи беше лесната част. Двоумеше се как да
разкъса дънките й, защото такива гащи не беше виждал никъде.
Невена се досети и ги смъкна сръчно. Розата и беше напъпила,
разлистена и готова да се потърка в ласки.

Тодор я затресе и наливаше още възбуда в нея. А Невена откри
още веднъж, че и харесва безумно да прави секс с хора, които са
били лишени дълго време от него. Независимо дали заради
обстоятелствата или заради липса на достъпно предлагане. Да
изчукаш всеки, който ти хареса от цялото студентско общежитие
плюс професорския състав си беше нещо нормално за нейното
светоусещане и възпитание. Даже обсъждането след това не беше



кой знае какво, като интерпретация. Хората правеха секс редовно,
всеки мислеше, че търси нещо различно, а всъщност се
омаломощаваше енергийно и си притъпяваше сетивата. Тодор, от
своя страна, я обладаваше като див глиган, но не прекрачваше
границата на допустимата агресия, поради възбуда и не оставяше
чувство на отегчение, след като свършваше. Пусна я едва след
третия път. А, да! По средата на втория акт се сети да я разсъблече
напълно. Чак тогава!

Успя доволно да вметне:
– Сега чак, моме, разбирам че несвързаните ти бръщолевения за

раждане в бъдещето са наложени от конспирацията, която
спазваме. Обаче, ми се ще да знам наистина от кое село си. Ако не
си задомена, след войната, ще те искам за булка!

Невена се засмя:
– А мен ми се струва, че вече направихме бебето. Смешно нали?
– Дано не сме, че не знам как ще се оправим.
– Бъди спокоен, Тодоре, ще отида в някой метох и там ще пометна

или родя. Тялото ми подсказва и знае, че харесвам манастири. И
да, наистина съм от края на ХХ в. Без никакви конспирации ти се
отдадох и това е чистата истина.

– Така ли? Кажи тогава как и кога ще свърши войната. Надявам се,
вече си разбрала, че сме 43-та година – 1943-та година! Ако не си
луда и пътуваш във времето: трябва да се уточнява.

– На 9 септември 1944-та Червената армия нахлува в Царство
България и войната свършва. Продължава и превзема и Берлин, но
чак през 1945-та.

Тодор се погали доволно по косматите гърди и извика възторжено:
– Т.е., СССР побеждава! Знаех си! Ура, другари! И не е далеч.

Остава да доживеем още година и малко и да посрещаме хубавия
живот!

– Ами… Не е съвсем така. Червената армия всъщност, нанася
смъртоносен удар на България. Моделира добре организираното и
стопанство и икономика по съветски образец и всичко тръгва назад
и в пропастта. Хората мигрират към градовете, зарязват
съзидателния селски труд, след което се оказва, че са огорчени и
ограбени. Прави се опит населението да бъде спряно, а накрая идва
демокрацията с приватизация и пазарна икономика. Но да се
върнем на главното: Червената армия поставя България на грешен



път...
– Невено, осъзнай се, момиче! Започваш да ми приличаш на агент

провокатор, който иска да подложи мен и отряда на морално и
идеологическо разложение с измислиците си!

– На простия човек, Тодоре и най-голямата истина да му се
разкрие, той няма да я забележи. Говоря с исторически факти. За
мен, например, е още по трудно смилаемо, отколкото за теб, какво
правя тук?

Тодор се приближи до нея, зашлеви я през лицето и каза ядосано:
– Другарко Невена, (казвам ти така заради проявената храброст в

боя с враговете), но нашето пълноценно общуване ще сложа край.
Все още си моя отговорност. Ще положа всички усилия да те заведа
на явката с отряда. Там ще ни изречеш отново „историческите си
факти” и ти гарантирам, че другарския съд или разстрела няма да ти
се размине.

Невена се затресе от смях, преди да го хване за здравия член:
– Уважаеми Господине, ще оставя ситуацията и времето да ви

убедят, че съм права. И от този момент ще действам сама и както
намеря за добре и необходимо с оглед единствено и само на моята
личност.

II

Полицаят Гешев седеше в кабинета си по малките часове.
Преглеждаше оперативните доклади, сводките от агентите,
бюлетините от царската канцелария, указанията на колегите от
германските тайни служби – Гестапо и СС.

Наскоро се бе водила престрелка и бяха загинали жандармеристи.
Беше насочил усилията си в разплитане на случая. Макар да не
беше първо по важност за двореца, този епизод беше на първо
място в мозъка му. Знаеше, че няма да усети покой, докато не
разбере на сто процента какво и защо се е случило. И тогава, в
малките часове, попадна на сводка от „Агент Тодор“. Прочетеното го
накара да вдига телефони и да даде заповеди, чак до идването на
началника на охраната му и отговорник в отдел „планирне на
операции” в стаята.

изгледа мъжете пред себе си и кимна:
– Прокопи, имам се задача за теб. Настоявам да е прецизно



планирана и добре изпълнена. В обекта ни „овчарника” край Правец
се е появила нелегална, която трябва да бъде арестувана и
доведена в управлението за разпит. С нея е и „Агент Тодор”. Доведи
ги тук, когато ги арестуваш. Допуска се Тодор да бъде ликвидиран и
на място, ако се опита да се прави на важен. А жената Невена,
която е с него – не. Задължително трябва да бъде доведена жива и
за разпит. Относно „овчарника”. Гледай овчарите и овцете да са вън
от обекта. Нека направят нови явки и землянки някъде, да са вън от
съмнения, а ние на свобода да си ловим още нелегални… И накрая
ви заповядвам, да сринете овчарника и да го изгорите. Свободно и
действай.

Прокопи много обичаше да пали. Любимата му част от всяка
операция бе, когато собственоръчно разгаряше огъня в обекта,
създаден с човешки труд. Къщи, бунгала, сараи и хотели… А
мечтата на живота му беше да подпали двореца на царя, един ден.
Ей така , просто, за да види как ще гори.

Но сега нямаше време за фантазии. Планира операцията по
следния начин: жандармерията загражда обекта, залива всичко с
бензин, подпалва едновременно от всички страни и чака шумкарите
да излязат от пламъците да ги арестува. Много му се искаше
партизаните да тичат горящи, а той да стреля по тях, но  изричната
заповед беше жена на име Невена да бъде оставена жива.
Въздъхна, защото установи, че се налагаше да работи, но не й да
удовлетвори желанията си.

Доброто планиране и опита доведоха до това, че двете лица,
агента и жената, безпрепятствено бяха хванати и доведени живи в
управлението при Гешев. Дълги дни след това из цяла България се
носеше мълвата за големия пожар направен от жандармерията в
овчарника до Правец, при арест на нелегални…

III

Тодор се мятаще в килията си като тигър в клетка. Изобщо не
разбираше как и защо беше задържан, този път. Докладът му, точен
и навреме, даваше нужните сведения. Би трябвало да има заповед
да бъде освободи на мига и да му се изгради алиби, но…

Постоянно подвикваше на охраната, че не е кой да е, че ще видят
те и искаше среща с водещия си офицер. Най-после вратата на



килията му се отвори и Тодор съзря Гешев. Зарадва се на
спасението си.

Успокоен промълви:
– Господин Гешев! Вие лично, каква чест! Благодаря. Може ли

вече да си ходя?
– Гешев обаче, стоеше на входа на килията и му рече:
– Тодоре, ти си ми от най-добрите агенти. Имено заради сводките

ти  и предадените от теб нелегални, не ми се иска да ти „обработим”
с фалшиви методи, за д те пуснем обратно при отряда, да „ловиш
мишки“, без да си под подозрение. Чудиш се защо ли? Невена -
партизанката – шумкарка  реши съдбата ти. Няма начин да те пусна
и всички да разберат, че Червената армия един ден ще марширува
из Царство България. Че и точна дата каза... Но, аз някак й вярвам.
Независимо дали това е вярно, или не…

Полицаят се замисли и се разходи из килията, след което рязко
спря изправи се пред агента си и му промълви тихо:

– Вече нямам нужда от теб. Сбогом!
Затворникът усети  нещо твърдо в корема си. Чу изстрел. Първо

се прегъна, но получи нов куршум в стомаха. Гешев обичаше да
стреля в корема. Измъкване нямаше и жертвата почти веднага
изпадаше в несвяст, след което предаваше Богу дух. Полицаят
знаеше, че шурва кръв и може да се оплиска. Но той го стори
толкова бързо, че и капчица не попадна по бялата му риза.

Гешев изчака Тодор да издъхне и се провикна:
– Охрана, почистете тук. Старателно!

IV

Полицаят Гешев малко по-късно в женското отделение на ареста
и се отправи към килията на Невена. Беше си подготвил всички
въпроси. Толкова шумкари беше изловил, че не вярваше някакво си
девойче да го затрудни и да не се пречупи. Въпреки неясните и
откъслечни сведения, вярваше, че всичко ще мине професионално,
успешно и удовлетворително.

Невена не му изглеждаше много разтревожена. Затова реши да е
строг и да я стресне още отначало. Влезе в килията и застана прав,
с ръце на гърба, като почти изрецетира:

– Нелегалната Невена, заловена при акция край „овчарника” и



особено опасна в думи и дела. Вие се намирате в Дирекция на
полицията. Разпита Ви ще ни изясни всички интересуващи ни факти
и обстоятелства. По лесния или трудния начин. Съветвам Ви, за
ваше добро, да продължите да говорите. И ако може – отново
истината. Първи въпрос, дата и място на раждане?

Невена стреснато заговори, макар че вече беше водила беседа с
полицая:

– Месец май – 1965 г, София.
– Е браво! Корава и лъжлива нелегална си! Да ти кажа: вече си

заслужила смъртна присъда, защото знам, че лично ти си
ликвидирала петима от царските жандарми. Аз съм тук, за да изясня
само едно обстоятелство. След което, заминаваш за екзекуция.
Това няма как да ти се размине. Имаме специално стрелбище за
тая цел…

Невена спокойно седеше на леглото и дори метна крак въз крак.
Каза:

– Стрелбището ще ми се размине. Или си прекалено тъп или
самонадеян, за да не може да го схванеш. Кое точно обстоятелство
те интересува?

И макар и спокойна, тя почувства душевно опустошение.
Енергията на това време и място само я зареждаше досега, но
някак настроението й се помрачи. И дори докато стреляше, докато
правеше секс в овчарника или си лежеше в килията, всичко и
изглеждаше игра, от която ще се измъкне с лекота и удоволствие.
Но сега, на разпита, разбра, че нейните отговори не се приемат
отново, поставят се под съмнение пак. Тя говореше истината и
въпреки това, но никой не й вярваше.

Гешев направи крачка назад и някак по-спокойно и обяни:
– Момиче, интересува ме следното, как се „появяваш“ спяща на

една полянка и това е. Преди този момент – нищо не помниш освен,
че си от бъдещето. Проверих и действително ти не съществуваш –
няма никакви сведения за теб, документи, като акт за раждане,
кръщелно или такива за завършено образование. За мен
съществуват два варианта: спусната си нелегално от вражеска
държава или лъжеш много умело. Ще те попитам за последен път:

– Три имена, дата и място на раждане.
Невена наведе глава и свали крака си, за да почувства опората

под нозете си и отново занарежда тихо:



- Невена…, май 1965-та, София. Родена съм там и си спомням
ясно всичките си земни дни: родители, семейство, приятели, много
факти от образованието ми, чак до университета…

Гешев я прекъсна:
– Ето един нов факт! Започнахме да се сещаме! Казвай: кой

университет и каква специалност!
– Право. Каква друга?
– Вярно, че съм тъп като полицейски шеф , ама съм нетърпелив

към лъжците също. Дай нова версия. Истинската.
– Това е истината. Нещо ме мести напред-назад във времето.

Тялото ми знае това,  но мозъка ми помни само отрязъка в който
съм родена и живяла до първото пътешествие във времето.
Разказвам на хората от другите времена какво ми се е случило в
края на ХХ в., а те ми се отблагодаряват с лошо... Ядосани са…

Гешев плесна с ръце, защото загуби търпение и я прекъсна:
– Значи е време и аз да се ядосам. Само един мой знак и Прокопи

те връзва към тока. Ще ти пусна до хиляда волта електричество! Ще
ти разтърсим тялото, докато мозъка ти започне да си спомня всичко,
мръснице! Токови удари при лудост ще получиш, а после езика ти
ще се развърже и ще получиш амнезия! – Полицаят изкомандва: –
Прокопи, завържи нелегалната към уреда.

Завързаха Невена за тока и още при първото подадено
напрежение от няколкостотин волта, тялото и изпълни чудото на
годината. Изчезна от стаята. Напълно и без следа. И без да
примигва, свети, да се усуква или гърчи. В предишния миг го имаше,
а в следващия – не.

Дори и Гешев занемя от почуда! Очакваше рутинен разпит, а то
какво стана! Школовката му стигна да се окопити бързо и да започне
да раздава заповеди:

– Прокопи, отиди да запалиш нещо за развлечение, а
стенограмите от първия разпит да стоят само при мен. Нищо не
бива да достига до Гестапо и СС!

Прокопи се поклони и угоднически козирува. Беше виждал какви
ли не гнусотии в килиите под полицейския участък, че това не му
направи впечатление. С простия си мозък реши, че е имало врата
под стола на жената и Гешев я е бутнал, за да се утрепе, тая гад!

Полицаят закрачи към кабинета си с тихите стъпки на победен,
като си мърмореше: „Тази дата 09.09.1944 ще се окаже важна.



Невена ми каза и други неща, които малко хора знаят в исторически
план. Тук нещо се случва но девети септември ще го запомня
добре.Трябва да се запомни. Ще се съобразя с Този ден! Дано нищо
не излезе оттук и Прокопи си затваря устата.“

2222 година, месец май, Букурещ

Невена се осъзна напълно и се огледа наоколо. Намираше се в
хотелска стая. Може би, в най-представителния апартамент на
хотела, сред успокояващ лукс и ухание на цветя. Опита се да си
спомни къде е била само допреди миг, но не успя. Мозъка и си
играеше с последните спомени от студенските години, но тялото и
осъзнаваше, че е била в плен и на други места, където е научила
още тайни.

Реши, че трябва да започне да гребе от малките удоволствия пред
очите и с пълни шепи. Наля си шампанско и опита от ягодите и
сметаната, услужливо оставени на масичка пред нея. Намисли да
допълни удоволствието с гореща вана, когато златистия тапет на
отсрещната стена избледня и от него се отдели двуизмерна фигура.
Беше с очертанията на мъж, чисто бял, като изрезка от картон. Не
много висок и изцяло неизразителен. Излезе от стената, както се
отлепя ваденка и стоеше там, в срещуположния край на масата. В
добавка и проговори:
- Здравейте и добре дошла, Невена. Аз съм посредник и съм тук да
ви преведа през вашето последно пътуване във времето.

Невена би се изненадала, ако примерно, това беше някой неин
съученик. Сега каза само:
- Радвам се, че всичко това свършва, най-накрая.
- Е, няма да приключи, преди да получиш някои отговори и малко
обяснения. Пътуването и прехвърлянето през епохите ти се
случиха, защото си последната останала българка. С твоя край,
това племе приключва съществуването си.

Невена подскочи чак до тавана:
- Съвсем последната? И няма повече, и край на историята?!?!?!?
- Да. Всичките умници, управници и правителства български я
докараха дотам, че това племе беше изличено до крак.
- И кой дойде на нашата територия, кой живее тук и сега?



- Може би си мислиш, че сте претопени от турци, сърби, гърци? НЕ!
В бившите ви земи има малък брой имения на хора със статут на
бащите основатели и доста повече трансхуманоиди.
- Каква рязка промяна! Значи, все пак, джендърите победиха. И то
за едни 100 години плюс.
- Не си права моето момиче. Трансхуманоидът е изцяло
неорганично същество с имплантиран човешки интелект. Цялата им
популация населява и изследва космоса. Тези, които са тук са
просто понижени редници на служба. Ръждясват, търпят
ограниченията на земната атмосфера и поддържат живота на
бащите основатели плюс органичното биоразнообразие на
планетата.
- Тези бащи, като някакви мумии.............както го казваш, все едно са
на по хиляда години.
- Отново не. Това са хора, поколенията на нациите победителки.
Само руснаци, англичани, французи, германци и японци. И
доживяват до около 50 години. Изпитват само радостта от
съществуването в енергични тела. Къмто 55, оставили имението на
следващата генерация се ефтаназират. Съзнателно, без излишно
удължаване на съществуването в болката и изтощението, както и по
наложена традиция. Цялата останала човешка популация изчезна.
Последен техен представител пътува във времето и по границите
на техния бит чрез мен, моята енергия, въображение, сила и
програма. Като награда, че негови предци са населявали планетата.
Но едновременно с това слага край рода си.
- Какво ще стане, ако сега изляза оттук и някой ми направи дете?
- Първо, победителите живеят в големи имения, минимум 100 акра
по закон. Всеки от тях би те изчукал, но трансхуманоида акушер ще
убие плода при раждането, ако е без доказани двама родители със
права и статут за продължение на рода. Просто, за новороденото
няма да има място и имение на земята, а в космоса не би оцеляло.
- Жестоко, престъпно, че и крайно приложение на евгениката.
- Обичам последните диалози с изчезващи! Така наречените "нации
победителки" не са такива благодарение на война и изтребване на
останалите. Те са тук, защото им бе признат статут на "бащи
основатели". И са като в зоопарк. Изцяло обгрижени, но неспособни
да населят космоса, съзнаващи своята ограниченост. Лентяйстват
нашироко, но остават пленници на земята.
- Тоест, хуманоидите в космоса са истинските победители? И могат
когато си поискат да избият всичко тук. Но вместо това са му задали
програма за преживяване?
- Те са РАЗЛИЧНИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ. Неорганични, оцеляващи във
вакуум и радиация, надарени и със съзнание, взаимствано от
човека. И са оставали да живуркат тук само гореспоментите нации,



защото единствено от тях са взели нещо ценно и полезно. На
останалите са погледнали както ти гледаш на термитите да речем.
И са ги неутрализирали.
- Чакай, чакай, чакай. На останалите да живеят тук, вероятно това
им се натяква. Защо и те не си боднат по едни чип и да не се
отправят на героична мисия в завладяване на космоса?
- Органичната им същност им пречи. Осъзнават това още при
първата планирана ваканция на Марс. И първата совалка-полет.
Ние не се занимаваме да им правим бавни кораби за пеленачета.
Хапче за забавяне на метаболизма и потегляне с втора светлинна,
като минимум. Полета е 2 часа, но вероятността за оцеляване е под
2%. какво им е тук? Живуркат си в аквариума и се гордеят, че
техните предци са дали нещо ценно на космоса.
- Сега разбирам, защо например българите сме изчезнали като
племе. Не сме дали нищо ценно и сме се оплели чрез нашите
водачи. Не е ли възможно да ми се предложи пона 2% шанс за
оцеляване чрез полет до Марс?
- Ти, например, направи нещо много по-трудно. Разходи съзнанието
си чрез различни тела и в различно време по границата на
българската държавност. И данните говорят сами. Да, не донесе
нищо ново и ценно.
- Аве цезар, осъдените на смърт те поздравяват. Започна да ми се
изяснява какво е станало. И ми е все по-неясно къде си ти в
схемата.
- Нищо повече от специализиран робот. Колектор на данни и
унищожител.
- Тоест, предстои да ме унищожиш? Не искам да знам как точно ще
направиш това, но имам едно последно, предсмъртно желание. Да
се разходя из някое от именията и да видя истински трансхуманоид.
- Невъзможно. Ти ще изчезнеш без да излизаш от тази стая.
Безболезнено и безкръвно. А разговора ни се състоя, за да примеш
процедурата с разбиране и доверие.

Невена беше залята от истински ужас и ледена пот. Но успя да
промълви:
- Как ще стане това?
-Ще те прегърна, ще усетиш бяла светлина, която те залива. И ще
останеш в нея и там. Завинаги.

Невена беше чувала, че в такива мигове съзнанието вижда целия си
изминал живот като на филм. Явно, нейното беше увредено от
дългото прехвърляне и преобразуване. Не си спомни нищо.
Отначало беше залята от ледена ярост, но накрая, останала без
никакви съпротивитилни сили, се почуства щастлива. Поне излезе



вярно, че смъртта отпуска и успокоява. Последното нещо, което
направи беше да се остави в прегръдките и да промълви.
- Оставам тук, с теб, завинаги.


