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Телефонът ми беше на вибрация в левия джоб 

на джинсите, така че усетих как вибрира в продъл-
жение на почти цяла минута, преди да спре. Не 
вдигнах, защото сестра ми Мила и нейният прия-
тел Орлин ни бяха поканили на обяд, за да ни кажат 
нещо важно.

Разбира се, ако нещото наистина беше чак тол-
кова важно, сигурно не трябваше да ни канят на 
обяд в неделя в „Скара бар“. Малкият ресторант в 
дъното на парка „Заимов“ се пръскаше по шевове-
те от развеселени семейни и приятелски компании, 
а в центъра на всяка от тях имаше поне по един те-
левизионен продуцент или творчески директор на 
рекламна агенция. Сервитьорите стоически пона-
сяха ултиматумите за още и още печена червена ка-
пия с люто шмеркезе, сирене халуми, наденички от 
Андрю Соури и големи гроздови от Панко Панов. 
По лицата им ясно се четеше, че вече са виждали 
всичко и не са останали особено впечатлени.
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– Така – каза тържествено Мила.
Вече си беше поръчала втора голяма гроздова и 

говореше с тържествена концентрация, напълно 
уместна за случая.

– Както знаете, точно след една седмица аз ще се 
омъжа за това хубаво момче – заяви тя.

Двамата с Александра послушно погледнахме 
към Орлин, който скромно сви рамене. Предпола-
гам, че наистина беше хубаво момче, ако човек си 
пада по едри, мълчаливи типове с много татуиров-
ки, които се оживяват единствено когато говорят за 
мотори. Работеше нещо с доставки на алкохол и 
това често налагаше да бъде в Пловдив, за да прего-
варя с някакви други типове. Бях останал с впечат-
ление, че в общия случай стигаше до Пловдив за 
около половин час.

– Ще се омъжа за това хубаво, хубаво момче – 
повтори Мила.

Орлин мълчаливо отпи от своята втора голяма 
гроздова, като се усмихна в чашата. Изглеждаше 
така, че ако се случи цяла бутилка гроздова да го 
причака в някой тъмен ъгъл, оттам ще си тръгне 
само един от двамата и това няма да е бутилката 
гроздова.

– Кой не би? – подсказа услужливо Александра.
Мила я погледна подозрително, но приятелката 

ми отвърна с толкова невинно изражение, че по ли-
цето на сестра ми разцъфтя щастлива усмивка.
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– Но! – продължи Мила. – Преди това трябва да 
се организира още нещо. И точно за това искахме 
да говорим с вас.

Двамата с Александра показахме, че целите сме 
в слух.

– По-точно с теб – добави Мила към мен.
Александра плавно се завъртя към мен и ме за-

гледа с широко отворени очи, все едно очакваше да 
направя нещо много интересно. Аз изядох една 
подлучена тиквичка.

– Не знам дали познавате нашите кумове... – 
продължи Мила.

Двамата с Александра показахме, че не.
– Но те са по-така... – каза Мила и се поколеба.
– Възрастни хора – обади се Орлин.
– Да – каза Мила и погледна към Орлин, но той 

не добави нищо повече. – Те са по-така, възрастни 
хора, и ще участват по-сериозно в църковната сват-
ба.

По някаква си тяхна причина Мила и Орлин 
бяха решили да се оженят на двайсет и втори де-
кември и вече си бяха запазили час в гражданското. 
По някаква си нейна причина Българската право-
славна църква не беше показала голямо въодушев-
ление към тази идея, така че църковната брачна це-
ремония беше планирана за пролетта на следваща-
та година.

– Така че не е... – продължи Мила и се поколеба.
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– Уместно – обади се Орлин.
– Уместно – повтори Мила, с повече чувство. – 

Да караме нашия кум да организира това, което ис-
каме да те помолим да организираш ти. Всъщност 
Орлин иска, така че нека той да ти го каже, а аз 
млъквам, защото само аз говоря от известно време 
и не е честно.

Орлин я погледна, после се обърна към мен и 
каза:

– Имаш ли нещо против да организираш ерген-
ското ми парти?

– Не – отговорих аз. – Кога?
– Мислех си за следващата сряда, деветнайсети 

декември – каза той.
– Готово – казах аз.
Орлин вдигна чашата си към моята, двамата се 

чукнахме и отпихме.
Мила и Александра се спогледаха невярващо.
– Мъже – каза Мила.
Сервитьорът пристигна и методично разтовари 

на масата ни няколко килограма печено месо.
– Ние отиваме да пушим – съобщи Мила. – Не 

започвайте без нас.
– Абсурд – казах аз и изядох едно кебапче.
Мила и Орлин излязоха пред ресторанта. Орлин 

беше по тениска.
– Ергенско парти? – каза Александра.
– Аха – потвърдих аз.
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– Като в онзи филм с Брадли Купър?
– Като в онзи филм със Зак Галифианакис – по-

правих я аз.
Александра кимна на себе си и отпи миниатюр-

на глътчица бяло вино.
– Какво? – попитах аз.
– Не знам – каза тя. – Просто не съм сигурна, че 

ти си най-подходящият човек за това.
– Мога да организирам едно ергенско парти – 

възразих аз. – Орлин е готин.
– Орлин е много готин – съгласи се Алексан-

дра. – Просто искам да кажа, че откакто живеем за-
едно, вече не излизаме толкова много и има някак-
ва вероятност да не си на сто процента в час с орга-
низацията на едно модерно ергенско парти.

Помислих малко.
– Ние и преди това не излизахме толкова много – 

казах след това.
Александра ме погледна топло.
– Искаш ли да излизаме повече? – попитах я аз.
Тя се наведе към мен и ме целуна.
– Не – каза тихо. – Много обичам да сме си два-

мата вкъщи.
Преди да отговоря нещо на това, се случиха две 

неща – Мила и Орлин се върнаха на масата, увлече-
ни в спор дали навън е ужасно студено (Мила) или 
не чак толкова (Орлин); и телефонът ми започна да 
вибрира отново. Извиних се и погледнах дисплея.
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Беше същият непознат номер, от който толкова 
усърдно се бяха опитвали да се свържат с мен и 
преди малко. Извиних се отново, целунах Алексан-
дра по бузата, станах и започнах да се провирам 
между масите към изхода на ресторанта.

– Никифор Вълков? – попита един женски глас, 
когато вдигнах.

– Самият той – отговорих аз.
– Казвам се Анелия Спасова – представи се же-

ната. – Препоръчаха ми да се обърна към вас.
Жената добави едно име, което ми говореше 

нещо – беше някаква позната на Катя Сребрева от 
„Опасни връзки“, която (познатата, не Катя) се за-
нимаваше с разработване и поддържане на имиджа 
на средно популярни политици. Името на Анелия 
Спасова, от друга страна, не ми говореше абсолют-
но нищо.

– Това е чудесно – казах бодро аз. – С какво мога 
да ви помогна?

– Имам нужда от... по-специфична услуга, как-
вато разбрах, че можете да ми предложите.

Това също не ми говореше абсолютно нищо.
– Надявам се да мога – отговорих аз. – Ще ми 

кажете ли за какво точно става въпрос?
– Не по телефона – отсече жената.
По принцип съм доста резервиран към хора, ко-

ито наистина вярват, че някой специално се зани-
мава с това да им подслушва телефона. Опитът по-
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казва, че огромното мнозинство от хора не пред-
ставляват чак такъв интерес за никого.

– Можете ли да дойдете в хотел „Грийнвил“? – 
продължи тя.

– Кога? – поинтересувах се аз.
– Сега – отговори тя с такъв тон, все едно беше 

очевидно. – Аз съм в спа-центъра на хотела. Попи-
тайте на рецепцията.

Въздъхнах и погледнах през запотената врата на 
„Скара бар“ към масата в дъното, на която бяха лю-
бовта на моя живот, родната ми сестра и бъдещият 
ми зет, както и няколко порции от най-добрата ска-
ра в града.

– До половин час ще бъда при вас – казах и за-
творих.

Прибрах телефона в джоба си и постоях още 
малко навън, като се чудех дали да не вържа една 
голяма тенекия на Анелия Спасова и да я оставя да 
се обади на следващия познат на познатата на Катя 
Сребрева, който можеше да ѝ предложи по-специ-
фична услуга.

После пак извадих телефона и си повиках такси, 
преди да се върна на масата.
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Докато пътувах към хотел „Грийнвил“ в зелено-

то такси, използвах безжичния интернет в колата, 
за да проверя Анелия Спасова в „Google“. Беше из-
пълнителен директор на фондация „Грижа“, която 
се занимаваше с няколко от по-привлекателните за 
медиите благотворителни дейности: стипендии по 
изобразително изкуство за деца с увреден слух, 
приемни семейства за кучета водачи и други по-
добни. На дисплея на телефона ми изглеждаше 
като жена, която има доста ясен план за живота си и 
няма нищо против да прегази като валяк всички об-
стоятелства, способни да го провалят – но все пак 
реших да не си създавам мнение за нея, преди да я 
видя на живо.

Няколко линка по-надолу в резултатите от тър-
сенето открих и съпруга на г-жа Спасова, който се 
казваше Емилиан Спасов и беше умерено десен, 
умерено популярен депутат в 41-вото народно съ-
брание на Република България. Преди да прочета 
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нещо повече за него, пристигнахме и аз слязох от 
таксито в хладната пустош пред хотел „Грийнвил“.

В бързо притъмняващия късен следобед райо-
нът на хотел „Грийнвил“ изглеждаше като декор от 
скандинавски криминален сериал. От лявата ми 
страна безутешно се издигаше ръждясалото виен-
ско колело на „София ленд“, а от дясната – масив-
ната сграда на болница „Токуда“.

Намерих откъде да вляза в хотела и момчето на 
рецепцията ми обясни как да сляза в спа-центъра. 
Бутнах тежката стъклена врата и се олюлях от топ-
лия влажен въздух с миризма на пачули и сандало-
во дърво, който бликна отвътре.

В спа-центъра имаше всичко, което си предста-
вях, че трябва да има в един спа-център: декорати-
вен водопад, фонова музика с азиатски мотиви и 
огромна купчина пухкави бели хавлии, зад която се 
показа една привлекателна млада жена с идеално 
поддържана кожа и сини очи, студени и далечни 
като ледник.

Младата жена ме приветства с добре дошъл в 
спа-центъра на хотел „Грийнвил“, но след като се 
убеди, че няма да се възползвам от специалното им 
уикенд-предложение за сауна и терапия с горещи 
вулканични камъни, ми показа къде е госпожа Ане-
лия Спасова.

Анелия Спасова седеше в нещо като малък бар в 
дъното на фоайето и отпиваше на малки глътки от 



14

Б О ГД А Н  Р У С Е В

висока стъклена чаша с някаква зелена течност. 
Беше увита от глава до пети в една от пухкавите 
бели хавлии на спа-центъра и носеше плажни чех-
ли на висок ток. Изглеждаше ми малко по-възраст-
на от мен, но в сумрака на спа-центъра не можех да 
бъда сигурен.

– Здравейте – казах аз и седнах срещу нея. – Аз 
съм Никифор Вълков.

– Искате ли нещо от бара? – попита ме тя. – Чай? 
Мате?

– Не, благодаря – казах аз. – Може ли да си гово-
рим на „ти“?

– Не – каза тя. – Знаете ли кой е съпругът ми?
– Не – казах аз.
Тя ми разказа това, което бях прочел току-що. 

Емилиан Спасов беше заместник-председател на 
някаква парламентарна комисия, занимаваше се с 
политика от десет години и преди да стане народен 
представител от настоящата управляваща партия, 
беше работил и в предишното Народно събрание в 
парламентарната група на друга, също управлява-
ща партия.

– Супер – казах аз.
Анелия Спасова ме погледна остро.
– Може ли да попитам какви са политическите 

ви пристрастия?
– Гласувам за личности и идеи, а не за политиче-

ски партии – отговорих аз.
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– Сериозно ли говорите?
– Не – казах аз. – Искате ли да поговорим за ва-

шия проблем?
– Ние вече говорим за него – отговори хладно-

кръвно тя. – Най-големият ми проблем в момента 
се казва Емилиан Спасов. Женени сме от петнайсет 
години. Имаме четири деца – най-голямото е на 
дванайсет, а най-малкото е на две. Мислех си, че 
вече сме прескочили тази фаза от брака, в която 
трябва да се тревожа за бъдещето му. Оказа се, че 
греша.

Анелия Спасова звучеше така, все едно е репе-
тирала изложението си. Може би като изпълните-
лен директор на благотворителна организация не-
прекъснато говореше пред публика и вече не може-
ше да го прави по друг начин. Настаних се по-удоб-
но на фотьойла от ратан и продължих да я слушам.

– Преди няколко седмици ми направи впечатле-
ние, че мъжът ми е започнал да прекарва повече 
време пред компютъра, когато е вкъщи. За минала-
та Нова година му подарих таблет и оттогава почти 
не сядаше пред компютъра в кабинета си. Но сега 
отново започна да работи оттам. Затова реших да 
проверя какво точно прави.

– На личния си компютър? – попитах аз.
Тя отпи от зелената течност. Течността изглеж-

даше гъста като латекс и в нея видимо плуваха буч-
ки от нещо още по-гъсто. Сигурно беше 100% ор-
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ганично алое вера, но на мен ми приличаше на 
нещо, което Шрек би сервирал на принцеса Фиона 
за закуска.

– Вие женен ли сте? – попита ме Анелия.
– Не.
– Имате ли приятелка?
– Да.
– Заедно ли живеете?
– Да.
Тя се наведе към мен.
– И никога не сте чели есемесите на телефона ѝ? 

Електронната поща? Скайпа?
– Не, никога – отговорих аз.
Анелия Спасова поклати глава и се облегна на-

зад.
– Не ви вярвам – каза тя.
– Съжалявам – казах аз.
– Съпругът ми е публична личност – каза тя. – 

Аз също.
Отново звучеше така, все едно прави презента-

ция.
– И двамата сме направили този избор и си дава-

ме сметка, че нашият живот не може да бъде като 
живота на обикновените хора. Всичко, което пра-
вим, може да стане част от публичното простран-
ство и някой ден да бъде използвано срещу нас.

– Съжалявам – повторих аз.
Анелия Спасова ме погледна със съмнение.
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– Не съм сигурна, че сте най-подходящият чо-
век за тази работа – отбеляза тя.

– Не знам дали ще ми повярвате, но днес го чу-
вам за втори път – отговорих аз. – Какво открихте 
на компютъра на мъжа си?

Анелия Спасова продължаваше да ме гледа със 
съмнение. Преди да избухна в ридания, младата 
жена от рецепцията дискретно се приближи до нас 
и съобщи на госпожа Спасова, че масажистката е 
готова за нея.

– Една минута – каза Анелия Спасова, без да я 
поглежда.

– Разбира се – каза момичето и потъна обратно 
зад хавлиите.

– Мъжът ми е пристрастен – не мога да употре-
бя друга дума – към някакъв отвратителен портал 
за онлайн флиртове.

Интернет не беше моята стихия.
– Нещо като сайт за запознанства? – попитах.
Госпожа Спасова изпръхтя.
– Не, за бога – каза тя. – Мъжът ми е способен да 

сгреши, но не е чак толкова глупав. Все пак съм се 
омъжила за него.

Оставих това твърдение да увисне във въздуха.
– Сайтът е за видео-чат – продължи тя, без да 

обърне внимание на ловката ми маневра. – Платен 
видео-чат. От другата страна на камерата има мо-
миче, което се съблича и говори мръсотии.



18

Б О ГД А Н  Р У С Е В

– Едно и също момиче всеки път? – попитах аз.
Анелия Спасова за пръв път ме погледна с нещо, 

което не бих стигнал дотам да нарека „уважение“, 
но горе-долу се доближаваше до „професионален 
интерес“.

– Точно това е проблемът – каза тя. – Нямаше да 
се разтревожа толкова, ако всеки ден влизаше в ня-
какъв сайт, за да мастурбира, докато гледа сто раз-
лични момичета. Но това е една и съща малка кур-
ветина, с която той прекарва повече време почти 
всеки ден, отколкото с мен или с децата си.

– Откъде знаете това? Извинявайте за техниче-
ския въпрос, но наистина не знам много за тези 
сайтове.

– Момичето си има профил – обясни ми тя като 
на идиот, какъвто може би наистина бях. – Всяка 
минута с нея се плаща. Историята на плащанията 
се запазва. Ще ви дам сайта, ще си разгледате.

Младата жена от рецепцията се появи на ръба на 
полезрението ни, но Анелия Спасова не ѝ обърна 
никакво внимание и тя отново изчезна.

– Какво може да се направи според вас? – попи-
та ме делово Анелия.

– В смисъл?
– Какво значи „в смисъл“? – раздразнено ме по-

пита тя. – В смисъл, какво може да се направи, за да 
престане мъжът ми да се занимава с този боклук по 
интернет?
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– Предварително се извинявам за това, което ще 
ви кажа. Но защо не поговорите с него?

Анелия Спасова повдигна прекалено тънките си 
вежди.

– Да поговоря с него – повтори тя и изпи остатъ-
ка от зелената течност в чашата си на един дъх.

– А какво друго? – попитах аз.
– На вас ли трябва да обяснявам? – каза ядосано 

тя. – Някой трябва да намери това момиче и да по-
говори с него, а не с мъжа ми. Бях останала с впе-
чатление, че вие можете да се справите с това. Оче-
видно съм останала с грешно впечатление. Съжа-
лявам, че взаимно си изгубихме времето.

Тя се изправи и се загърна по-плътно в хавлията 
си, но не си тръгна.

– Мога да намеря момичето – казах аз.
Анелия Спасова ме погледна отгоре. Някак си 

успяваше да изглежда едновременно високомерна 
и отчаяна.

– Мога да намеря момичето – повторих аз.
Тя си седна. Младата жена от рецепцията, която 

се беше доближила, за да я отведе в стаята за ма-
саж, разочаровано се отдалечи.

– Но какво очаквате да направя след това? – по-
питах.

За пръв път от началото на разговора Анелия 
Спасова отбягна погледа ми.

– Доколкото разбирам, момичето това работи – 
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продължих аз. –  Съжалявам, че мъжът ви прекарва 
толкова време с нея, но ако наистина ѝ се плаща за 
всяка минута в чата, от нейна гледна точка той е 
идеалният клиент. Това момиче няма никаква мо-
тивация да престане да общува с мъжа ви. 

– Не можете ли...? – каза Анелия Спасова, без да 
ме поглежда.

– Не – казах твърдо аз. – И се надявам да не на-
мерите никой, който да може.

Тя въздъхна примирено и вдигна очи към мен.
– Тогава пари – каза Анелия. – Предложете ѝ 

пари, за да престане.
– Да се откаже от работата си?
– Разбира се, че не – тросна се тя с част от пре-

дишното си високомерие. – Изобщо не ме интере-
сува с какво се занимава това момиче. Интересува 
ме единствено да не се занимава с моя съпруг.

– Предполагам, че това може да свърши работа – 
отговорих с нежелание. – Ако сумата е адекватна 
на това, което би спечелила от времето с него...

Анелия Спасова си беше подготвила домашно-
то. Беше проверила колко е средната тарифа за една 
минута видео-чат и сумата, която беше готова да 
предложи на „Лора“ от сайта „roza-bg.com“, беше 
еквивалентът на две пълни седмици по осем часа 
на ден. Споделях общото съмнение по отношение 
на работното натоварване на депутатите в българ-
ския парламент, но все пак си мислех, че Емилиан 
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Спасов не чати по осем часа всеки ден. На мястото 
на „Лора“ щях да взема парите и да използвам 
освободеното си работно време, за да спечеля още 
от други клиенти.

– Не ме интересува как точно ще комуникирате 
с това момиче – каза накрая госпожа Спасова.

Очевидно на този свят имаше доста неща, които 
не я интересуваха.

– Но ако престане да краде от времето на съпру-
га ми, ще смятам работата за приключена и ще ви 
преведа парите, а вие се оправяйте с нея.

Изобщо не бях сигурен дали това щеше да нака-
ра господин Спасов да се откаже от платения ви-
део-чат по принцип, но това не беше моя работа. В 
интерес на истината, цялата история не ми прили-
чаше на работа, с която трябваше да се заема – но 
както ставаше ясно от готовността ми да се срещам 
с политически съпруги по спа-центрове в неделя 
вечерта, точно в този момент от кариерата си не бях 
в позицията да отказвам никаква работа.

Така че се изправих и протегнах ръка към Ане-
лия Спасова. Тя също се изправи и след известно 
колебание я стисна, а после се обърна и отиде на 
масаж, без да каже нито дума повече.

Когато ѝ пожелах приятна вечер, младата жена 
на рецепцията ме изгледа така, все едно аз бях ви-
новен за всичко.


