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III ГЛАВА

НИЯ

– Този човек не е с всичкия си – констатира с 
възмущение Ния. Старецът ги беше отпратил бързо, 
без да отговори на други въпроси. Очевидно нямаше 
да получат съдействие от него.

Ния се чувстваше сякаш са ѝ  забили отрезвите-
лен шамар. Беше сигурна, че ще стигне до разтърс-
ващо откровение. Напрежението в гласа на стареца, 
рeзкият му тон и особените жестомимични възкли-
цания бяха красноречиви. Но всичко се разпадна 
след споменаването на една-единствена дума: само-
дива. Ния бързо осъзна, че си има работа с психич-
ноболен, който не си пие хапчетата.

– Мисля, че разговорът като цяло беше доста 
продуктивен – обади се Иван, а тя го погледна така, 
сякаш току-що бе нанесъл кръвна обида на цялата 
ѝ  рода.

– Искаш ли да помислиш отново, преди да пра-
виш такива заключения?!

– Вероятно смяташ, че всичко това са глупос-
ти. Може би е така. Но има ли за какво друго да се 
хванем?

Прав беше. Това бе единствената улика и не им 
оставаше друго, освен да я преследват докрай. Щяха 
да се вкопчат в нея като удавник за сламка.
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– Преди всичко трябва да разберем защо жите-
лите се страхуват от Анна – продължи Иван. – Без-
спорно е хубава като самодива, но едва ли това е 
причината.

– Просто трябва да разпитаме всички – заключи 
Ния, подразнена от последното. – Ще чукаме по вра-
тите им, докато ни кажат нещо.

До мръкване имаше време, но те решиха да не 
се размотават. В следващите няколко часа обходиха 
цялото село, свивайки по едни и същи улици някол-
ко пъти. Поне половината от къщните порти бяха 
окачени с черен траурен креп. Обикновено никой не 
им отваряше, а там, където ги удостояваха с внима-
ние, бързо-бързо ги отпращаха. Жителите на селото 
имаха три общи черти – сините очи, преклонната 
възраст и неподправения страх от Анна. Щом виде-
ха снимката ѝ , хлопваха вратата и се отдалечаваха 
с бързи стъпки. Тримата минаха и покрай къщата, 
в която беше извършено убийството, но простран-
ството около нея беше отцепено и нямаше как да я 
разгледат отблизо.

Ния оставяше Иван да върви пред нея, тъй като 
беше неспособна да се ориентира в плетеницата от 
улици – всички ѝ  изглеждаха по един и същ начин, с 
еднакви къщи и дворове. Поне знаеше, че никога не 
би се изгубила, защото рано или късно щеше да се 
озове на звездообразното кръстовище. То бе центъ-
рът на селото и всички пътища водеха към него.

По някое време се натъкнаха на стара селска 
чешма. Разположена в най-североизточната част на 
селото, точно до гората, тя не представляваше при-
ятна гледка. Вярно, в сравнително добро състояние, 
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но цялата бе покрита с некролози, навяващи смут 
и тъга. Някои бяха много стари и избледнелите им 
снимки едва загатваха лицето на покойника, докато 
други бяха залепени съвсем наскоро. Най-новият из-
вестяваше за човек, споминал се миналата седмица.

– Изглежда, тук хора умират ежемесечно – отбе-
ляза Иван, преди да си налее вода в шепата. – Скоро 
и това село ще се присъедини към останалите обез-
людени.

Ния неволно си представи протичането на този 
ерозионен процес. Улиците бяха опустели, оста-
ваше да ги последват и къщите. Тогава нямаше да 
има вече никой, който да се грижи за дворовете, и 
растенията, необезпокоявани в растежа си, щяха да 
плъзнат по улиците. Накрая цялото село щеше да се 
превърне в непристъпна джунгла.

– Има метален вкус, но е годна за пиене – отбе-
ляза Иван. Ния би предпочела да се въздържи, ако 
не беше толкова жадна.

След като сръбна няколко глътки, тя подкани 
Емил да стори същото.

Него обаче го нямаше. Беше изчезнал някъде. 
Стомахът ѝ  се сви, когато погледна нагоре и го видя 
на хълма над чешмата. Беше се надвесил над нещо, 
но не се виждаше точно какво.

– Емил, ела тук! – повиши глас тя. – Какво пра-
виш там?

Понякога неволно влизаше в ролята на майка, 
въпреки че вече беше започнала да забравя какво 
е чувството да имаш майка. В случаи като този не 
беше сигурна дали възприема Емил като свой брат 
или като син.
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– Намерих кладенец! – чу се кънтящият като 
през фуния глас на Емил. – Мисля, че е пресъхнал.

– Слез долу! – нареди Ния. – Можеш да пиеш 
вода от чешмата.

Той веднага се подчини. Добре че не беше инат-
ливо магаре.

– По какво разбра, че кладенецът е пресъхнал? – 
полюбопитства Иван.

– Ами просто изглежда все едно никой не го е 
ползвал от дълго време – отговори Емил. 

– И все пак... Дали чешмата и кладенецът не 
черпят вода от един и същ източник?

Ния изпревари момента му на прозрение:
– Хайде да се връщаме в колата. Слънцето вече 

залезе и е време да потегляме към хотела.
След цялото обикаляне се усещаше покрита с 

прах и мръсотия и много ѝ  се искаше да се изкъпе 
и преоблече. Шефът ѝ  не каза нищо, но тя видя как 
крайчецът на устните му се оформя в усмивка.

Няколко минути по-късно, когато вече бяха пред 
колата, той оповести:

– Ще спим тук. Сваляйте багажа!

ЕМИЛ

Ния реагира напълно според очакванията на 
Емил.

– Как така ще спим тук? – не можеше да повяр-
ва. – Не си ли ни запазил стая в хотел?

– Реших, че ще е добре за разследването да пре-
нощуваме сред автентична обстановка – изтъкна 
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Иван. – Затова уредих престой в църквата след раз-
говор със свещеника, който я обслужва.

Вибрациите, излъчвани от Ния, предвещаваха 
катастрофа. Изцъклените ѝ  очи издаваха, че е на 
ръба на нервен срив.

– Ама аз не съм монахиня! – възмути се тя. – Как 
така ще спим в църква?! Кой знае каква мизерия е 
вътре!

– Не е – успокои я шефът ѝ . – Храмът е рестав-
риран преди година и в момента разполага със стаи 
за нощувки. И въпреки че приличат на монашеските 
килии от едно време, всички са обзаведени по съ-
временни стандарти. Поне така каза свещеникът.

Ния повдигна вежди в съмнение. Нямаше да се 
остави да бъде убедена толкова лесно. Тогава Иван 
допълни:

– А най-хубавото е, че няма да ни струва почти 
нищо. В престоя дори е включена вечеря. Аз ще пла-
тя и за трима ни в знак на добра воля.

Това зарадва Емил. Той инстинктивно посегна 
към парите във вътрешния джоб на якето си, за да 
се увери, че още са там. Щеше на драго сърце да 
приеме предложението на Иван – дълго време ги бе 
събирал и никак не му се щеше да ги похарчи само 
за няколко нощи.

– Добре, да останем тук – склони Ния, примаме-
на от предложението. – И без това скоро ще е прека-
лено тъмно, а на мен не ми се търси тепърва хотел.

Решено. Емил отвори багажника на колата и на-
рами раницата си, след което понечи да извади и ку-
фара на сестра си. Преди няколко часа бе видял как 
Иван с лекота го вдига и поставя между останалия 
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багаж, но той едва го смъкна. Запита се дали сес-
тра му не бе повлякла със себе си целия гардероб, 
или просто на него му трябваха повече упражнения. 
Доб ре че куфарът имаше колелца.

Иван си взе сака и се насочи към входа на църк-
вата – масивна и доста груба на вид дървена врата. С 
желязното мандало почука три пъти. Не след дълго 
някой дръпна резето.

Беше свещеникът. Очилатото му лице и раира-
ната му блуза обаче го караха да изглежда като про-
грамист в напреднала възраст. Емил и Иван любезно 
го поздравиха, ръкуваха се с него и го последваха. 
Няколко секунди по-късно се намериха между сте-
ните на тесен коридор, разположен вляво от олтара, 
с пет врати почти плътно една до друга.

– На всеки му се полага собствена стая – обясни 
свещеникът. – Първата е моята, а последната е баня-
та. Останалите три са за вас.

– Аз ще взема тази в средата – обяви Ния най-
безцеремонно, грабна дръжката на куфара изпод 
дланта на Емил и изчезна зад средната врата. Чу се 
звук от превъртане на ключ.

– Ще сервирам вечерята след около четиресет 
минути – продължи учтиво свещеникът, без да ѝ  об-
ръща внимание. – Дотогава правете каквото искате, 
но моля ви, не излизайте навън. Ще съжалявате.

Последното накара Емил да потрепери. Какво 
беше това стряскащо предупреждение? Докато попи-
та, свещеникът се бе отдалечил с кънтящи стъпк и.

– Ти коя стая избираш? – попита Иван с прия-
телски тон. На Емил му беше неудобно да избере, но 
въпреки това посочи четвъртата врата.
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– Значи аз се падам до свещеника – засмя се 
Иван. – Дано не хърка прекалено силно!

Емил едва-едва се усмихна и влезе в стаята си. 
От вътрешната страна на вратата откри ключ и го за-
въртя, следвайки примера на сестра си – не искаше 
да го безпокоят. Огледа помещението – беше толко-
ва тясно, че без проблем можеше да опре едновре-
менно ръце на срещуположните му стени.

Той се просна на леглото и въздъхна. Днешният 
ден беше изпълнен със събития и въпреки че сестра 
му беше реагирала негативно на повечето от тях, той 
не се оплакваше. Знаеше, че са ударили на камък с 
разследването и че нямат представа какво да пред-
приемат оттук нататък, но тревогата така и не го ло-
веше. Всеки път, щом някой или нещо вбесеше Ния, 
той усещаше, че зад гнева ѝ  се крие решителност и 
хъс. Те го заразяваха и ободряваха.

Иван също разчупваше напрежението с непре-
къснатите си коментари. На Емил му се искаше да 
си поговори по-дълго с него, но разликата в годи-
ните и позицията му като шеф на сестра му някак 
спъваха естествената комуникация между двамата. 
Това беше и причината Емил обикновено да се на-
мира най-отзад в групата. Искаше да прекара повече 
време със сестра си, тъй като рядко беше с нея извън 
апартамента, но присъствието на Иван го смущава-
ше. На всичкото отгоре притеснението, с което си 
бе легнал предната вечер, не го беше напуснало. Не-
веднъж днес се бе оглеждал около себе си, за да се 
увери, че няма убиец, който да му диша във врата.

Единственият прозорец в стаята разкриваше 
изглед на север към прохладна широколистна гора. 
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Емил го отвори и усети как студена тръпка се раз-
лива по цялото му тяло, навявайки му спомени за 
отминалото лято. Тогава оставаше навън до късно 
вечер и когато рязко спадащите температури го сва-
реха неподготвен, лягаше върху нагорещената от 
слънцето земя и изстиваше заедно с нея. Представя-
ше си как тя се разтваря и той пропада в недрата ѝ . 
Но се сещаше, че сестра му го чака да се прибере.

След няколко минути всичко потъна в непрогле-
ден мрак. Уличното осветление очевидно не функци-
онираше – може би заради това свещеникът ги беше 
посъветвал да не напускат църквата. Единствената 
светлина идваше от някакво прозорче в далечината, 
едва мъжделеещо сред листата на дърветата. В този 
миг Емил неволно си представи как мистериозният 
убиец крачи из селото, без никой да подозира това. 
Тъмнината на нощта бе идеално прикритие за кош-
марните му планове.

Емил реши да запали лампата, но докато търсе-
ше пипнешком ключа, някой почука на вратата. Чу 
се гласът на свещеника, който обяви, че вечерята е 
готова.

НИЯ

До трапезарията се стигаше през тесен коридор 
вдясно от олтара. Минавайки повторно през същин-
ската част на църквата, Ния едва сега я разгледа 
по-внимателно. Полилеят хвърляше светлина към 
всички ъгли, но това, което тя видя, не я впечатли 
особено. Дървеният иконостас бе толкова изгнил, че 
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не ставаше дори за цепеници. Иконите по него бяха 
до такава степен потъмнели, че светците върху тях 
бяха загубили човешкия си облик. Грозни свещници 
с дебел пласт засъхнал восък препречваха входа към 
олтара. Стенописите бяха изтъркани и нечия ръка 
нескопосано се беше опитала да съедини контурите 
им, ненадейно превръщайки ги в карикатури. Ния не 
беше посещавала църква от малка, но откъслечните 
ѝ  спомени за видяното тогава изобщо не съвпадаха 
с това, което в момента се разкриваше пред очите ѝ . 
Запита се дали и останалите църкви в страната го 
бяха докарали до това положение.

В трапезарията другите трима вече бяха насяда-
ли около масата и чакаха Ния да се присъедини към 
тях. Домакинът беше раздал на всички пластмасови 
чинии и евтини розови салфетки – от онези, които 
жулеха кожата. В средата на масата бяха поставени 
две големи купи. В едната имаше салата, съмнител-
но напоена с оцет, а в другата – кебапчета и кюфте-
та. Между тях се подвизаваше и панерче с хляб, как-
то и огромно шише спиртна напитка с неустановен 
произход.

Ния си помисли, че се е озовала в многофункци-
онално учреждение, обединяващо църква, странно-
приемница и кръчма в едно. За съжаление комбина-
цията не бе особено сполучлива. По-добре да бяха 
отседнали в хотел.

– Надявам се храната да е достатъчно – каза 
свещеникът, докато си сипваше по много от всич-
ко. Емил и Иван последваха примера му, но Ния не 
беше сигурна дали изобщо ще вкуси от нея. – Каже-
те сега какво ви води в това малко селце. Общината 
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държи да знае какво привлича хората към региона, 
не за друго питам. Туристите тук са рядко явление.

Странно защо общината си позволява да се бър-
ка там, където не ѝ  е работата.

– Дошли сме по задачи – отговори Иван, докато 
си наливаше от напитката. – Вие живеете тук, така 
ли?

Двамата вдигнаха тост и отпиха. Емил посегна 
плахо към шишето, но Ния го погледна остро и по-
клати отрицателно глава. Не искаше единствено тя 
да остане трезвена тази вечер.

– Не, аз живея в града – разясни свещеникът, – 
но отговарям за църквата в селото и идвам тук всяка 
седмица за неделната литургия. Или когато някой 
иска да пренощува, както вие сега.

– Интригуващо – отбеляза Иван. – А с какво се 
занимавате, когато не сте в селото?

– Програмист съм. Така си изкарвам хляба.
Емил едва не се задави с кюфтето. Странно за-

нимание за човек с такава заетост.
– А някога виждали ли сте тази жена? – попита 

на свой ред Ния и извади снимката на Анна от джо-
ба на сакото си.

Представи си как свещеникът програмист из-
цък ля очи и на мига ги пропъжда навън подобно на 
останалите жители на селото, но вместо това той от-
говори без излишни драми:

– Не мисля, че съм я виждал. Но определено не 
живее тук, ако това искате да знаете.

– Знаем, че не живее тук. Видели са я обаче да 
се разхожда по тези улици преди малко повече от 
месец. Местните обаче не искат да ни съдействат. 
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Твърдят, че е самодива, и се страхуват от нея. Какво-
то и да имат предвид с това.

– Тук хората са доста чувствителни на тази 
тема – обясни домакинът. – Говори се, че преди по-
вече от двайсет години самодиви буйствали из село-
то. Имало дори смъртен случай.

– Смърт от самодиви? – озадачи се Иван. – Не 
става ли въпрос за вечно млади и божествено кра-
сиви девойки в бяло, които обитават непристъпни 
горски кътове?

– Това е само едната страна на монетата. Спо-
ред преданието самодивите са непредвидими и па-
костливи, готови да сторят зло на всеки, който ги 
доближи.

Ния въздъхна от раздразнение. Беше била път 
дотук, за да се запознае с факти и доказуеми твърде-
ния, а не с местните митове и легенди.

– Но двайсет години са много време – размиш-
ляваше Иван, поглаждайки брадичката си. – Човек 
би помислил, че страстите вече са се уталожили.

– Да – съгласи се програмистът свещеник, – но 
наскоро тук е било извършено ново убийство. Аз 
обаче не мога да разбера какво тревожи селяните. 
Чух, че са намерили и осъдили извършителя.

Ния преглътна тежко и отправи скришом поглед 
към Иван. Надяваше се той да запази дискретност 
и да не издаде целта на посещението им – смята-
ше за абсолютно ненужно домакинът им да разбира, 
че са замесени в случая. За щастие шефът ѝ  схвана 
намек а.

– Защо жителите на селото смятат, че именно 
самодиви са извършили тези убийства? – попита 
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той. Ния знаеше отговора на този въпрос. След без-
смисленото обикаляне по къщите днес се беше убе-
дила, че нито един от това село не е с всичкия си. 
И все пак се съмняваше, че подобно обяснение би 
удовлетворило шефа ѝ .

– Имат си доста сериозно основание – отговори 
програмистът и намести очилата си с пръст. – Нещо, 
което, макар и да не са видели със собствените си 
очи, са чули.

– Сигурно им се е причуло – възкликна невярва-
що Ния. Разговорът вече я изнервяше.

– Не – поклати глава мъжът. – Не говорим за 
изо лиран случай. Аз също съм ги чувал.

– Кои?
– Така наречените самодиви. Среднощните им 

вряви. Ехтят из цялото село, винаги след полунощ. 
Даже напоследък били зачестили.

– И вие си мислите, че това са самодиви?
– Не съм сигурен – призна неловко домакинът. – 

Казват, че са просто чакали, които обитават гората 
северно оттук. Даже е възможно да ги чуете още 
тази нощ.

Страхотна възможност, няма що. Ния се надя-
ваше да се наспи добре и нямаше намерението по 
никое време да бъде събудена от досадния вой на 
някакви си диви зверове.

Оттук нататък разговорът тръгна в съвършено 
друга посока. Иван искаше да научи повече за рес-
таврацията на църквата и се оказа, че тя се е състо-
яла единствено в пристрояването на четирите стаи, 
банята и трапезарията, както и в изграждането на 
нов покрив. Преди около година било планирано 



53

няколкоседмично посещение на важни фигури от 
патриаршията, но те нямало къде да бъдат настане-
ни. Така общината отпуснала средства за пристро-
яване на помещения, годни за временно обитание. 
Ремонтната дейност била завършена точно преди 
пристигането на гостите и оттогава общината дава-
ла стаите под наем на пътуващи поклонници, за да 
възвърне инвестицията си. Това общо взето обясня-
ваше защо останалата част на църквата бе в толкова 
окаяно състояние.

Не мина и половин час, и цялата храна беше 
изя дена. Ния не можеше да си обясни как Иван ус-
пява да поддържа добра форма с толкова убийствен 
апетит. Дали не ходеше на фитнес през уикенда? Са-
мата тя често обмисляше такъв вариант, но абсурд-
но високата цена на месечния абонамент набързо я 
разубеждаваше.

ЕМИЛ

Емил толкова рядко преяждаше, че когато това 
се случеше, си беше истинско блаженство въпреки 
болежките в стомаха. Но не и сега. Той усещаше как 
огромното количество кебапчета и кюфтета, които 
беше погълнал на вечеря, напираше да излезе през 
устата му. В момента лежеше на леглото си и се 
опит ваше да заспи, но някой – най-вероятно сестра 
му – беше отвъртял кранчетата в банята докрай и 
шумът от водата не му даваше покой. Когато същият 
този започна да ругае и да се пита къде е изчезнала 
топлата вода, вече нямаше съмнение, че става въ-


