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Всички образи на хора са плод на 
художествена измислица и всяка прилика 

с реално съществуващи такива 
е случайна. 

Всички образи на животни са 
реално съществуващи личности 

и всяка разлика е случайна! 
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Първа глава 

 

Изненадата 
 

 

1. 
26 август 

9.07 

Град Русе 
 

Почивката трябваше да е изненада, но Крис-

тиян беше дочул – съвсем случайно естествено, 
баща му като направи резервацията в Елените. 

Обикновено през лятната ваканция семейството 

отиваше за по една седмица през юли в Обзор, 
както и много други русенци. Тази година обаче 

родителите му си взеха доста по-късно отпуските. 

Явно искаха да хванат по-ниските цени в края на 

сезона в луксозния курорт. Също така и да съче-
таят с рождения ден на майка му, който нямаше 

уж да празнуват тази година, защото „четириде-

сетия рожден ден не се празнувал“. Бабини деве-
тини – разсъди момчето. От един съученик беше 

чувал за ваканционното селище Елените, а ве-

черта преди отпътуването изчете всичко, което 
намери в мрежата за мястото. Изглеждаше тол-

кова обещаващо! Предвкусваше най-незабрави-

мата почивка и за това не се излъга. 
Като хванаха изхода за Бяла с колата, Крис-

тиян изобщо не се усъмни или притесни за край-

ната дестинация на пътуването и дори точно в 
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този момент във фейса си се отбеляза, че пътува 

към Елените, град Несебър, област Бургас и до-

бави като емоджи няколко чадърчета. Той се нап-
рави на супер изненадан пред техните и попита 

невинно баща си: 

– Баща ми, не трябва ли да държим пътя за 
Разград за морето? 

– Че кой ти е казал, че ще ходим на море? 

– Ми аз за какво си купих три чифта бански 
тогава? – засмя се майка му. И тя не се беше хва-

нала на приказките, че няма да се ходи на море 

тази година. – Жоре, – обърна се към бащата на 

Кристиян – изключи ли бушоните? 
́– Не! – отговори нехайно съпругът ѝ  и смигна 

съучастнически в огледалото за обратно виждане 

на сина си. Откакто Кристиян навърши единаде-
сет години, винаги преди да заминат за по-дълго 

извън дома, Кристиян изключваше бушоните за 

тока и спираше топлата и студената вода от кран-
четата до водомерите, а баща му само го напътс-

тваше. 

– Трябва веднага да обърнеш колата. Ами ако 
стане токов удар или друга авария?! – гласът на 

майка му беше преминал за секунди в лек фалцет. 

Напоследък от работа беше преуморена и бързо 

кипваше. 
– Споко, мамо, всичко е спряно! 

– Защо ме излъга тогава?-намуси се майка му 

на съпруга си и го плясна по бедрото. 
– Не съм лъгал. Аз не ги пипнах. Всичко нап-

рави Крис сам. 

– Ама и вие сте едни… 
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– Карагеоргиеви! – казаха баща и син в един 

глас и после всички се разсмяха. Това си беше тях-

ната семейна шега. Баща му намери станцията на 
бг радио и продължиха пътуването си в добро нас-

троение. Кристиян се зарови в смартфона, а ро-

дителите му започнаха тих разговор по работа. 
Зададе на гугъл всички възможни маршрути към 

Елените за които да се минава през Бяла. И ин-

тернет му отговори – Русе, Бяла, Велико Търново, 
Сливен, Бургас, Елените или Русе, Бяла, Попово, 

Шумен, Варна, Обзор, Несебър. Успокоено мом-

чето се излегна и затвори клепачи. Бързо след 

това се унесе от монотонния шум на колата и ус-
покояващите гласове на родителите си.  

 

 
 

2. 

26 август 
10.45 

Велико Търново 

 
Когато се събуди колата беше спряла. Бяха на 

паркинга пред крепостта Царевец. Това изобщо 

не изненада Кристиян – нали Гугъл бе предвидил 

и този маршрут. 
Бяха идвали и преди в Търново. Последно 

преди две години, когато гледаха светлинното 

шоу „Звук и светлина“, но никога не им беше ос-
тавало време да се качат на крепостта. 

Преди да го направят сега, тримата тръгнаха 

да се поразходят по Самоводската чаршия – ав-
тентичната търговска уличка символ на старо 

Търново, за да хапнат по нещо.  
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На чаршията всичко си беше както го пом-

неха и от предишното си идване тук. Ето я и Ше-

керджийницата с пъстрите близалки, огромните 
бели целувки, захарните петлета и други шарени 

захарни лакомства. Крис си спомни как като беше 

на шест искаше да му купят от всичко. Сега се 
задоволи само с една ореховка, но пък каква! 

Прясна, ухаеща, дъвчаща. За баба му Розина ку-

пиха няколко блокчета от любимият ѝ  пестил. Ро-
дителите му пиха кафе на пясък с по парченце 

баклава, а за него поръчаха домашна лимонада от 

бъз и мента. Дойде му добре студеното питие – 

очертаваше се да е много сух и горещ ден.  
След като се освежиха им намигнаха мага-

зинчетата по чаршията. Купиха си билки за чай 

от билкопродавницата, нож за дядо му, магнитче 
за хладилник с Царевец изработено в Китай, ес-

тествено. 

В едно магазинче за бижута, ама не в Бижу-
терийницата, а в друго, баща му подари изящна 

филигранна гривна на майка му. Докато ги ча-

каше Крис беше заинтригуван от един сребърен 
медальон на кожена връв. Изглеждаше ето така. 
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Продавачката – готината кака с яки татуси и 

къса небесносиня коса, му го разтълкува: 
– Медальонът представлява прабългарският 

амулет Сила. Това е магически Кръг от огън. Той 

свързва трите стихии, за да даде безгранична сила 
на носителя си. Орелът символизира въздуха – гор-

достта, величието и желанието да се издига нагоре 

в успехите на своя живот. Прабългарите са били, 
сме – поправи се сама – горд народ. Вълк – това е 

връзката със земята, – разбирателството с близките 

и привързаността към семейството. Тези хищници 

се разбират и са един до друг независимо от това 
дали съдбата е благосклонна към тях или не. Те ос-

тават заедно дори и след смъртта си. Българите са 

вярвали, че тази сплотеност и вярност при алфа-во-
дачите в глутницата е истинска любов. Май и роди-

телите ти са така – и продавачката му смигна. 

Кристиян проследи погледа ѝ   – баща му и майка му 
се бяха прегърнали и се целуваха. Какво им става 

на тези хора – да се лигавят така пред хората?! Но 

всъщност май на момичето ѝ  допаднаха точно за-
ради това. Готинярка! Той долови парфюмът ѝ   – лек 

и закачлив като нея самата. 

– Змията е символ на… 

– Мъдростта – Кристиян не я остави да до-
върши. 

– Да – усмихна му се какичката – и на ми-

сълта, и на тайните – това което пазиш в себе си. 
Връзката с миналото. Ще ти помогне и лесно да 

разкриваш тайните на другите. 

– Хайде Крис – подвикна баща му нетърпеливо 
от входа на магазина. Родители – когато те търсят 

нещо може да ти изгубят цял ден да те влачат с тях 
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по магазините, а когато на теб ти е интересно – все 

бързат. 

– Вземам го! – и Крис не изчака да му го опа-
коват, а директно си го закачи на врата. 

– Само внимавай на коя страна слагаш меда-

льона. – Тя се пресегна и го свали от врата му. По-
каза му как трябва да се носи правилно и му го 

закачи. Крис стоеше замръзнал на място. 

– Дали кръгът е завъртян на ляво или на 
дясно. В този случай те зарежда, а така всичко ще 

ти върви на опаки. 

– Крис! 

– Е, аз трябва да вървя – смутолеви Кристиян. 
– Благодаря ви много! 

– Моля! Беше ми приятно! – И какичката го 

дари с лъчезарната си усмивка. 
„Колко интересни неща научих днес – мис-

леше си момчето. – Толкова яки амулети са имали. 

Защо и в училище не ни обясняват така увлека-
телно?“ И си обеща да научи повече за всички на-

мерени до сега по нашите земи прабългарски сим-

воли. „Може някой ден пак да минем от тук. Даже 
е задължително и тогава ще си взема пак нещо от 

това магазинче“ 

От Самоводската чаршия тръгнаха надолу по 

главната улица. Следващата им спирка беше му-
зея на восъчните фигури. На влизане там се раз-

минаха с група азиатски туристи от третата въз-

раст. Всички имаха фотоапарати които висяха на 
вратовете им и се усмихваха дружелюбно.  

– Фигурите всъщност не са восъчни, а сили-

конови – уточни бащата. 
– Няма значение, кефят ме! Ще ме снимате ли 

тук до ковача? 
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– Вярно билетите са скъпички, но си заслужа-

ват всяка стотинка – коментира майка му, докато 

си правеше селфи с царското семейство. 
– Е, хайде сега скъпички – десет лева къде не 

си ги дала? От култура и образование на бива да 

се пести. 
Музеят беше на два етажа, добре климатизи-

ран. Отделиха достатъчно време да разгледат 

всички експонати и направиха хубави снимки, 
които Кристиян веднага качваше във фейса си. 

Искаше да сподели това преживяване с прияте-

лите си и да ги накара да се пръскат от завист. 

Като излязоха от там ги блъсна топлият въз-
дух. Добре, че Царевец се намираше само на 

двеста метра надолу по същата улица. Купиха си 

по шише студена минерална вода и тръгнаха на-
горе по уличките на крепостта. Катедралата се из-

висяваше на върха горда и самотна. Изобщо не 

приличаше на никоя българска църква. И започна 
едно катерене… 

Не че не беше интересно там, но Кристиян 

вече си мечтаеше за приятната прохлада на мор-
ската вода, а за сега плуваше само в собствената 

си пот. Скоро водата и на тримата свърши, а чеш-

мички нямаше… Дървета, който да хвърлят 

сенки, също бяха рядкост. За това пък успя да 
щракне невероятно красив зелен гущер, който се 

припичаше на един камък близо до Балдуиновата 

кула.  
– Искате ли от тук да отидем ей там долу и да 

разгледаме музея на миниатюрите?-предложи ба-

щата на Кристиян. 
– Не днес! – отсече отривисто Кристиян и 

после предложи с по-мек тон: Да оставим нещо за 
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разглеждане и другия път, като дойдем в Търново! 

Ужасно съм гладен, пък и още път ни чака. 

– И аз умирам от глад – подкрепи го майка 
му. – Но сега можем да хвърлим едно око от тук – 

и тя измъкна армейския бинокъл на дядо му от 

раница си. Бинокълът беше много мощен и успяха 
да огледат умалените копия на знакови български 

сгради и мястото където бяха. 

– Мамо, браво за чудесната идея да вземеш 
бинокъла! 

Кристиян огледа през увеличението и целия 

град. Намери за очарователна неповторимата ар-

хитектура на старата му част. Къщичките –раз-
ноцветни и издължени, накацали една въз друга 

над реката. Толкова беше различен от родното му 

Русе! 
– По-правилно ще е да го нарекат Музей на 

макетите – каза баща му. – За следващия път ос-

тават много места които не сме посетили: музеят 
на илюзиите, Сарафкината къща, музея затвор.. 

И това е готино. За днес толкова! Хайде да си на-

мерим къде да хапнем! 
– На идване с колата видях едно много сим-

патично кръчме с уникален интериор. Да отидем 

да го преслушаме – предложи майката. 
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3. 

26 август 
15. 40 

Велико Търново 

 
Най-после бяха приключили с вкусния обяд, 

и заредени достатъчно шишета минерална вода, 

снаксове, бисквитки, отново тръгнаха на път. 
Гугъл мапс препоръчваше през Хаин боаз към 

Сливен, но бащата на Кристиян подкара колата 

към изхода на Търново който водеше към Варна. 

Ама този маршрут щеше да удължи пътят с 
още час и половина поне! А като се опита да пред-

ложи на баща си по-кратък път, майка му го скас-

три да не му се меша на шофирането. Родителите 
си мислят, че знаят всичко по-добре от теб само 

защото са живели по-дълго. Явно не е било писано 

този ден да се топнат в морето… 
Кристиян влезе в мрежата. Имаше над петде-

сет лайка и десетки коментари на снимките от 

Търново. Влезе в играта си, но само взе дневните 
бонуси. Искаше му се вече да са се настанили в 

хотела си и да е на брега на морето. 

На разклона за Лясковец, вместо да се качи 

на магистралата за Варна, баща му направи десен 
завой и хвана на дясно към град Елена. Пътуване 

с изненади. Значи от там ще хванат пътя за Сли-

вен. Уф! Май щяха да направят още една спирка 
по пътя към морето. Пак музеи, пак забележител-

ности, кафета-мафета, снимки… Но пък това си 

има и нелоша страна – приятелите му ще позеле-
неят от завист, че е оръшкал толкова места за ден. 
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Но пък защо не?! Никога не беше ходил в 

Елена. И без това този ден за плаж е тотално загу-

бен. 
Закачи слушалките и си пусна музика. 

 

 
 

4. 

26 август 
16. 34 

Елена 

 

– Пристигнахме! – Обяви бащата на Крис-
тиян. Беше паркирал колата на малкото пар-

кинче. Излязоха от колата и се огледаха. Отдясно 

на сградата, пред която бяха паркирали имаше 
тераса над реката с открит ресторант. Всъщност 

беше рекичка, почти пресъхнала. По иначе широ-

кото каменно корито на която едвам вървеше ва-
дичка, която на места беше зелена. На отсрещния 

бряг се извисяваше с характерната хладна тър-

жественост на всяко административно учрежде-
ние голяма сграда. По покрива дремеха повече от 

петдесет гълъба, а на самия връх се вееше зна-

мето. През пътя зад красива желязна ограда беше 

църковния двор осеян с гробове, от които дори и 
в този зноен летен ден лъхаше особен хлад. Църк-

вата беше иззидана от красиви големи бели ка-

мъни и сияеше под лятното слънце. Табела на бя-
лата камбанария обявяваше „Архиерейско намес-

тничество на еленска духовна околия“. Имаше ог-

ромна стена облепена с пъстри некрози. 
Майката на Кристиян се протегна, усмихна 

се и каза: 
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– Всичко тука си е както го помня от преди 

петнайсет години. 

Баща му отвори багажника и започна да 
сваля багажът им. Майка му сграби две чанти. 

– Крис, вземи от майка си едната чанта. Нали 

си мъж – не бива да оставаш жената да се гърби. 
Настроението на Кристиян от този обрат съв-

сем се скофти и той не направи опит да прикрие 

разочарованието си: 
– Ама тука ли ще останем да спим днес? 

– И не само. 

– Но нали м-м-морето – Крис се обърка. – Ти 

обеща… 
– Обещах ви една различна почивка и ще я 

получите. Хайде, че ми тежи този сак. Цвети, ка-

мъни ли си слагала вътре? 
Бащата на Кристиян обичаше да прави най-

различни изненади на семейството. И всички бяха 

готини. Вероятно и сега се гъбаркаше с тях. Щяха 
още утре сутрин да продължат към морето. Със 

сигурност! Няма начин да не продължат. Иначе 

седем дена в това градче просто ще пукнат от 
скука. Или от смрадта на пресъхналата рекичка. 

И тогава видя името на хотела изписано с ог-

ромни дървени букви върху почти бялата фасада: 

„Елени палас“! И имаше само две звезди ресто-
ранта към хотела! Сигурно и хотела бе толкоз. 

Ужас! Пък той бе решил, че… Така стават обърк-

вациите. Това нищо не означава! Не беше чул 
колко нощувки резервира баща му. Вероятно още 

утре ще отпрашат към някое курортно градче по 

южното Черноморие. Ок, няма да види Елените, 
но море все пак ще има. Точно така. Будалкат го. 

Кристиян се наведе да вземе оставения сак от 



Изненадата 

16 

 

майка му и раницата си. Нещо топло и меко цопна 

на рамото му. Тениската му беше маркирана с гу-

ано. Нещата тръгнаха съвсем наопаки! Погледна 
нагоре – няколко лястовички кръжаха. На фаса-

дата на хотела имаше четири, не пет гнезда и от 

тях влизаха и излизаха птички. Загледа се – оче-
видно младите вече можеха да летят, но още цвър-

чаха и просеха храна от родителите си. Когато 

влезе в хотела имаше тотално кисела физиономия. 
Родителите му вече се бяха регистрирали и бяха 

взели ключовете за стаите от рецепцията. 

– Я горе главата! – изкомандва баща му. 

– Едно тъпо птиче ме оцвъка. Вижте! 
– Това е на късмет! – Каза с усмивка баща му 

– Трябва да пуснем тото. Ще ти дам ти да избереш 

числата. 
– Споко – ще се изпере – опита се да го утеши 

майка му. 

– Ок! Ще ти я дам. 
– А, не! – възрази майка му – Аз съм тръгнала 

на почивка – оправяй се сам! Вече си голям и няма 

за всяка дреболия да тормозиш майка си.  
– Сега сигурно ще обикаляме забележителнос-

тите на града? – предположи момчето. 

– За днес достатъчно впечатления събрахме. 

Оставихме разходката по музеите за утре – опо-
вести бащата. – Сега ще се топнем в басейна на 

хотела. 

– Утре преди да отпътуваме от тук, нали? – 
предположи Крис с надежда. 

– Утре сутрин ще решим на къде ще скиторим 

– обяви бащата. 
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Басейнът се оказа страхотна идея! Е, не беше 

същото като да те люлеят вълничките и да ти ми-

рише на водорасли, но като няма море и басейнът 
е море. Даже и това, че беше закрит, го отчетоха 

като огромен плюс. Водата им подейства много 

освежаващо. Даже успя да отмие сръднята на 
Кристиян.  

 

 
 

5. 

26 август 

20.00 
Елена 

 

Семейството седна да вечеря на терасата на 
ресторанта. 

Храната се оказа невероятно вкусна, но за 

сметка на това порциите бяха огромни! Кристиян 
си призна, че е бил приятно изненадан пред вид 

броя на звездите. По този повод майка му даде 

безценен съвет: 
– Никога не съди за човек по външния вид 

или за хотел само броя на звездите!  

След като залезе слънцето, се захлади много 

бързо. Бяха свикнали в Русе по това време на го-
дината до полунощ да е топло и не се бяха облекли 

подходящо. В планината вечерите са студени, но 

пък колко е свеж и чист въздухът! Дишаш и ти е 
вкусно. Но има удоволствия в този живот, на ко-

ито за да им се наслаждаваш трябва да си добре 

подготвен. Огледаха се: по другите маси – посети-
телите бяха се спретнали с дълги ръкави и пух-

кави жилетки и суитчъри. Майката на Кристиян 



Изненадата 

18 

 

я втресе леко и се наложи по средата на вечерята 

да помолят сервитьорката да им съдейства да се 

преместят в закритата част на ресторанта.  
Вътре имаше музика на живо. Крис сканира 

и не откри никой на неговата възраст. Имаше две 

момченца, тъкмо проходили, които щъпуркаха 
между масите, а майките им се бяха отказали да 

ги гонят. Всички им се усмихваха. Цареше много 

приятна атмосфера. Хората вечеряха, смееха се, 
танцуваха. Направи му впечатление един мъж, 

който се открояваше от всички, защото вечеряше 

сам с отворен пред него лаптоп. Първоначално 

реши, че вероятно прави конферетна вечеря с лю-
бим човек, но бързо отхвърли тази версия, защото 

забеляза че мъжът от време на време си драсваше 

по нещо в бележник пред него. Имаше много се-
риозно съсредоточен вид. Изобщо не се вписваше 

във веселата глъчка на ресторанта! 

Бързо забрави за странния човек и за другите 
посетители, когато донесоха десерта – домашна 

торта щедро гарнирана с много крем и течен шо-

колад. Родителите му си деляха огромна плодова 
мелба с шапка от истинска бита сметана.  

След вечеря тримата поиграха на Три-пет-

осем в стаята на родителите му. Естествено Крис 

винаги ги скубеше. Но от обилната вечеря и пла-
нинския въздух им се приспа преди единадесет 

часа. 

Преди да си легне, момчето излезе на тера-
сата на стаята за да огледа. Отсреща през улицата 

окъпана в бяла светлина се пъчеше камбанарията 

на църквата. Вътрешността ѝ   също беше осветена 
и той забеляза че има цели три камбани. А на гре-

дите на които бяха закачени спяха две гълъбчета. 
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Зад камбанарията, дворът на църквата и самата 

църква също бяха много добре осветени. Крис-

тиян би предпочел да не са чак толкова. Мирис на 
прясно подрязан чемшир се носеше от към гробо-

вете със запалените кандила и високите тъмни 

надгробни камъни. В този миг чифт големи черни 
крила прелетяха безшумно между хотела и камба-

ната. Птицата кацна в короната на боровете от 

църковното гробище и издаде зловещ вик Куку-
мяуу от който космите по ръцете му настръхнаха! 

Друга ѝ  отвърна някъде зад църквата. Момчето 

потрепери и влезе вътре. Дръпна завесите, бухна 

се в леглото и се зави през глава с шалтето. 
Но пък заспа в момента в който докосна въз-

главницата и сънува топли морски вълни, шарени 

хавлии и гларуси. 
 




