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1
Писмото пристигна във вторник малко преди 

обяд. Достави го невзрачен младеж от град-
ската пощенска служба. Беше адресирано до него. 

Филип огледа плика. Завъртя го между пръстите 
си и се взря озадачено в името на подателя. Присви 
очи и примига невярващо. В следващия миг усети 
как кръвта се свлече от главата му. 

Филип затвори плътно външната врата. Напрег-
на слух и надникна в притихналото жилище. Обзе 
го тревогата, че отнякъде може да изскочи Клара. 
Нищо неизпускащите очи на съпругата му веднага 
щяха да забележат опасността.

Фил смачка хартията между пръстите си. Огле-
да трескаво помещението. Налагаше се незабавно 
да намери място, където да скрие досадната улика. 
Той издърпа нервно няколко чекмеджета, наблъска-
ни с бельо, извади от библиотеката два дебели тома, 
потънали в прах, надникна зад завесите и за пър-
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ви път си даде сметка, че жилището не разполага с 
нито едно надеждно скривалище. 

Беше немислимо да набута писмото в сейфа. 
Клара постоянно бъркаше там. Всеки ден вадеше 
гривни и колиета. Идеята да пъхне небрежно плика 
в някоя от папките със стари проекти също не беше 
кой знае колко добра. Виола ровеше навсякъде. На-
последък у Фил се загнездваше и подозрението, че 
жената, която почиства къщата, също го държи под 
око. Дебелите ѝ криви пръсти опипваха безцере-
монно всяка вещ. Малките ѝ безцветни очи шареха 
без притеснение по бюра, лавици и шкафове.

Филип усети бесния ритъм на сърцето си. По-
чувства внезапна тежест в гърдите. Ушите му за-
почнаха да бучат. Слепоочията запулсираха. 

Той погледна часовника. Разполагаше с по-мал-
ко от час, за да се отърве от безспорното доказа-
телство за вина. В плика със сигурност лежеше 
присъдата му. Трябваше да унищожи уликата. Да 
ограничи щетите. Да заличи следите. 

Филип захапа с настървение долната си устна. 
Изведнъж в съзнанието му проблесна спасителна 
мисъл. Той блъсна малкото чекмедже, в което дър-
жеше ключовете от гаража. Навлече тънко спортно 
яке, набута нервно плика във вътрешния джоб, от-
вори вратата и се спусна по стълбището.
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На улицата пое с пълни гърди глътка ободряващ 
сетивата въздух. Фил закрачи към кръстовището, 
което отделяше квартала на преуспелите от жи-
лищата на борещите се с живота. На светофара се 
огледа неспокойно. Не биваше да изпада в паника. 
Тук, сред движението, тълпата и суматохата, се на-
мираше в безопасност. 

Той свърна край сградата от стъкло, в която дър-
жеше парите си и се устреми към офиса. Щеше да 
скрие писмото в бюрото си. А някоя вечер, когато 
колегите се разкарат и остане сам, щеше да го из-
гори.

Видимо доволен от внезапния план, който избуя 
в главата му, Филип изправи гръб и закрачи по-уве-
рено по излъсканите плочи на тротоара. 

Най-сигурният начин да надвиеш страха, е като 
му се надсмееш. Филип преглътна нервно. Опита 
се да си внуши, че сянката на страха винаги е по-
голяма от действителната заплаха. Че нищо не е в 
състояние да срине онова, което бе градил с години. 
Че е по силите му да овладее ситуацията. Въпреки 
това, онзи нехаен вътрешен смях, който трябваше 
да прогони тревогата, се спотайваше из ъгълчетата 
на душата му. Не го заливаше с успокоение. Не раз-
пръскваше съмненията. 

Фил се огледа. Изпита натрапчивото усещане, 
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че е сам срещу опасността. Чувството беше тягост-
но. Смазващо. Непреодолимо. 

Налагаше се да задуши страха. Преди да е на-
правил поредната грешна стъпка, която със сигур-
ност ще го отведе в пропастта.

2
Фил се сблъска със слабите страни на набър-

зо скроения спасителен план в мига, в кой-
то прекрачи прага на офиса. Първият човек, който 
се изпречи на пътя му, беше секретарката.

- Мислех, че сте в отпуска… – подхвърли за-
ядливо разголената Дороти. Тя огледа шефа си от 
глава до пети и като не забеляза видима причина за 
присъствието му на работното място, зачака обяс-
нение за това твърде непривично поведение. 

- В отпуска съм… – изръмжа Фил и нахлу в ка-
бинета. След това блъсна шумно вратата зад гърба 
си. Огледа се трескаво. За нищо на света не тряб-
ваше да пробужда подозренията ѝ. Дороти имаше 
нюх на чакал. Само чакаше да надуши миризмата 
на прясна кръв, за да се спусне настървено и да 
къса безпощадно парчета жива плът от жертвата си.

Фил седна зад бюрото и започна да разтрива 
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слепоочията си. В миг погледът му падна върху ма-
шината за унищожаване на документи. Той огледа 
с любопитство устройството, сякаш го виждаше за 
първи път. Запита се как не му бе хрумнала идеята 
да прекара писмото през режещите ѝ зъбци. 

Филип напипа плика и по лицето му пропълзя 
усмивка. Нямаше да се налага да виси до късно и да 
чака колегите да се разкарат. Щеше да бутне листа 
в разтворената уста на машината и само след миг 
тя щеше да изплюе проблема. Решен. Нарязан на 
ленти. Унищожен. 

Филип свали якето и измъкна писмото от джоба. 
Постави го върху бюрото. В този миг вратата се от-
вори. Дороти връхлетя в помещението, притискай-
ки към гърдите си купчина папки.

- Всичко това пристигна вчера. – Тя стовари ка-
марата върху бюрото и закова очи върху невинно 
лежащия бял плик.

- Кой е оставил това писмо тук? – попита строго 
секретарката. – Не помня да е минавало през мен… 
– Тя се приведе напред и протегна дългите си пръ-
сти с явното намерение да разучи съдържанието му. 

Фил реагира светкавично. Овладя порива си да 
цапардоса през ръката любопитната натрапница и 
издърпа ловко плика под носа ѝ. 

- Не е от служебната кореспонденция – обясни 
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студено той, потискайки раздразнението си. Нала-
гаше се да замаже незабавно очите на нахалницата 
Дороти. 

- Пристигна сутринта. Известие за детските 
надбавки на Виола… – Филип размаха плика на 
педя от омазаното с фон дьо тен лице на секретар-
ката. След това предвидливо напъха уликата в джо-
ба. Дороти имаше инстинкт на граблива птица. А 
и не се доверяваше лесно на уверения. Като нищо 
щеше да изтръгне писмото от пръстите му и да го 
изобличи в лъжа.

Секретарката изгледа под вежди началника си. 
След това кимна, без да крие недоверието си. По 
всичко личеше, че неочакваната поява на Филип бе 
пробудила подозренията ѝ. 

Последва напрегнато мълчание, по време на 
което Фил се запита какво задържа вироглавата До-
роти в кабинета му. Не се реши да я посъветва да го 
освободи от присъствието си, защото секретарката 
беше болезнено докачлива и отмъстително злопа-
метна.

- Ще желаете ли нещо? – нацупи подутите си от 
силикона устни Дороти.

„Единствено да се разкараш, гълъбче“, изкуши 
се да отвърне Фил, но само напрегна мускулите на 
лицето си в опит за усмивка.
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- Минах през офиса, за да взема ключа от кола-
та. В петък го оставих в бюрото. Виола ме натиска 
да я водя на лунапарк… – Филип си даде сметка, 
че трябва да престане да бълва лъжи. В момента 
потъпкваше една от най-непоклатимите схеми за 
оцеляване. Пристъпваше правилото, че всяка нагла 
измислица трябва да се редува с поне една крехка 
истина. 

- Явно сте го забравили някъде другаде. Су-
тринта подреждах чекмеджетата. Не видях никакъв 
ключ… – тръсна глава опърничавата Дороти. 

Признанието го накара да се запита дали всяка 
безочлива секретарка притежава правото да тършу-
ва из вещите му. В демократичните общества съ-
ществуваше казусът за неприкосновеност на лич-
ния живот. Фил почеса наболата си брада.

- Много неприятно – отвърна той, опитвайки се 
да изглежда съкрушен. – От два дни Виола говори 
само за това…

- Опитайте се да си спомните къде сте ходили 
след като си тръгнахте оттук. Всъщност… – Доро-
ти присви силно изрисуваните си очи. – В петък не 
дойдохте на работа с автомобил – щракна с пръсти 
тя. – Сигурна съм, защото разказахте как някакъв 
луд едва не отнесъл на пешеходната пътека трудно-
подвижен старец с бастун.
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Фил въздъхна. Пред тази жена трябваше да си 
държи езика зад зъбите. 

- Вероятно съм го забутал някъде вкъщи… – 
Филип се запита кога най-после досадницата Доро-
ти ще се разкара от кабинета му. 

Секретарката повдигна рамене и се отправи към 
вратата. Изглеждаше обидена от факта, че шефът ѝ 
я подценява.

В мига, в който натрапницата затвори, Филип се 
спусна към машината. Натисна бутона и устройство-
то издаде стържещ звук. Сигналът със сигурност бе 
накарал Дороти да долепи ухо до вратата. Трябваше 
да побърза, преди нахалницата да е измислила отно-
во някакъв повод да нахлуе в кабинета. 

Фил издърпа плика и за първи път се запита 
дали не е добре да разбере какво съдържа. Обвине-
ние? Заплаха? Опит за изнудване? Или всичко това 
заедно?

Той разкъса нервно хартията. Хвърли неспоко-
ен поглед към вратата. След това измъкна листа. 
Вторачи се в единствения ред, който изникна пред 
погледа му.

Фил примига и видя как буквите заиграха пред 
очите му. Думите заподскачаха и се разместиха. 
Стори му се, че от листа долетя злобен и смразяващ 
кикот. 
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Филип изпита натрапчивото усещане, че полу-
дява. Той смачка писмото между пръстите си. Тряб-
ваше да овладее обзелата го паника, преди лудостта 
да е разстроила разсъдъка му. За нищо на света не 
биваше да разреши на лисицата Дороти да узнае за 
драмата, която се разиграваше в душата му. 

Филип пое дълбока глътка въздух, опитвайки се 
да възвърне самообладанието си. Посегна към дис-
танционното и натисна бутона. От стената долетя 
живителна струя свежест. 

Той усети, че колената му треперят. Издърпа 
стола, отпусна изтерзаното си тяло върху седалката 
и се вгледа в хартията между пръстите си.

Постави внимателно листа върху бюрото и се 
зае да го приглажда с настървение. Думите отново 
изникнаха пред погледа му. Ясни. Отчетливи. И не-
двусмислени. Фил изпита натрапчивото усещане, 
че всеки момент ще изгуби съзнание. Стените на 
помещението се наклониха застрашително към гла-
вата му. Таванът се спусна надолу. Филип стисна 
очи. Усети яростното бумтене на кръвта в ушите си.

От първия миг беше ясно, че тази история ще му 
довлече неприятности. Той видя как думите изплу-
ваха от хаоса и застанаха по местата си. Подредиха 
се в смразяващ разума ред.
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„Ще те чакам утре в осем в „Трите дъба“. Не 
би искал Клара да научи малката ти тайна, нали?“

Посланието съдържаше явна заплаха. Фил пре-
хапа устни. За нищо на света не би допуснал Клара 
да узнае за случилото се... 

Той се взря в датата под известието. След това 
с ужас проумя, че онова далечно утре всъщност е 
най-безусловното днес.

3
Фил изхвърча от кабинета, отнасяйки въртя-

щата се като нахална муха из офиса Доро-
ти. Втурна се в коридора, без да се извини и без да 
се сбогува. Натисна бутона на асансьора и зачака 
издигащата се клетка, пристъпвайки нервно от крак 
на крак.

Изскочи на улицата и погледна часовника вър-
ху ръката си. Съществуваше реална възможност да 
отпраши към летището, без да се сблъска с Клара. 
Той задържа въздуха в гърдите си. Щеше да ѝ оста-
ви бележка. 

Фил зърна контейнер за хартиени отпадъци и 
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повдигна с усилие капака. Надникна вътре и зах-
върли в ъгъла проклетото писмо. След това изтръс-
ка ръце. Беше напълно по силите му да овладее 
задаващата се буря. Налагаше се единствено да за-
пази присъствие на духа. Да демонстрира хладнок-
ръвие. Да прояви твърдост. 

Той изкачи набегом стъпалата до апартамента, 
измъкна от гардероба малка пътна чанта и изпраз-
ни в нея цяло чекмедже с бельо и чорапи. Бутна две 
старателно изгладени ризи, грабна от банята четка 
за зъби и паста, напъха електрическата самобръснач-
ка, издърпа ципа и се спусна към сейфа. Набра ком-
бинацията, протегна ръка и напипа солидна пачка 
банкноти. Изрови шофьорската книжка и забутания 
в дъното паспорт. Погледът му падна върху кожения 
калъф на малкия револвер, но Фил побърза да прого-
ни мисълта от съзнанието си. Щеше да действа ци-
вилизовано. Чисто. Без да си цапа ръцете.

Той затвори сейфа, измъкна от най-горното чек-
медже на бюрото бял лист и написа нервно с равния 
си едър почерк:

„Скъпа моя Клара, 

Обадиха се колегите от Брюж. Инженерът не 
е в състояние да се справи с проблема, за който ти 
бях споменал…“



16

Филип си даде сметка, че никога не е отварял 
дума пред своята скъпа Клара за проблем в Брюж. 
Всъщност, той никога не говореше за работата си. 
Но сега тази подробност беше без значение. Съпру-
гата му хранеше към него сляпо доверие. Фил се 
приведе отново над листа.

„Налага се незабавно да проверя на място 
как стоят нещата. Надявам се да съумея да 
овладея ситуацията и най-късно утре да съм 
обратно вкъщи.“

Това, последното, беше вярно. Филип не смята-
ше да се застоява по географските ширини на Флан-
дрия. Нито да се поддава на натиск. Щеше да дейст-
ва непоколебимо. Решително. Като истински мъж.

„Целувам ви горещо теб и Виола.
Завинаги твой Филип“

Той изчете отново бележката. Запита се дали 
някъде между редовете не прозира измамата. Дали 
лъжата не е твърде явна. Дали от написаното не 
лъха издайническа сантименталност. Неовладяна 
обърканост. Натрапчиво чувство за вина. 

Филип отнесе листа върху кухненската маса. 
Грабна пътната чанта, заключи външната врата и се 
спусна по стълбището.
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Усети как сърцето му заблъска гърдите. Щеше 
да скочи в първото изпречило се пред погледа му 
такси. Да отлети до Брюж, да успокои страстите и 
утре да се завърне в семейното гнездо. 

Фил огледа неспокойно улицата. Щеше да е 
ужасно нелепо да се сблъска с Клара точно сега. 
Нямаше никакво време за обяснения и уверения. 

Той размаха ръка и скочи в таксито. Увери шо-
фьора, че гонят излитащ самолет. Отпусна назад 
изтерзаното си от напрежението тяло и в следва-
щия миг осъзна, че само преди минути бе извършил 
най-голямата глупост в живота си.

Беше указал съвсем ясно накъде се е запътил. И 
което беше още по-неприятното. Беше заявил нещо, 
което лесно се проверява. Достатъчно бе едно на-
биране на служебния номер, за да стане ясно, че 
проектантската организация, в която си вади хляба, 
от години не е осъществявала проекти в Брюж...

4
Полетът мина кошмарно. Докато Фил си 

представяше как точно ще преодолее всич-
ки непредвидени препятствия, пред погледа му 
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зейна бездна от постоянно изникващи проблеми. 
Спънки. И усложнения. 

Той стисна очи. Бъбрива старица от четвърт 
час упорито се опитваше да изкопчи истината за 
мрачното му настроение. След като проумя, че 
спътникът ѝ не е склонен да ѝ изповяда тревогите 
си, жената в съседното кресло се унесе в дрямка. 
Филип огледа с крайчеца на окото си съсухреното 
старческо лице. Набраздените от годините увисна-
ли бузи. Хлътналите безцветни устни. В този миг 
си даде сметка, че вероятно ако и неговата съвест 
бе чиста, сега щеше да дреме блажено, отпуснал 
нехайно глава върху рамото на непознатата.

Високо усмихнато момиче в елегантен костюм 
му предложи нещо разхладително. Филип отказа. 
Опита се да сложи ред в мислите си. Това не беше 
лесно занимание за човек, който с всяка измината 
минута осъзнава, че е предприел рискована стъпка. 

Фил почувства как онази досадна тежест отново 
притисна гърдите му. Пред погледа му се занизаха 
сцени на насилие. Той размаха ръка, за да прогони 
виденията, но в съзнанието му изплува натрапчиви-
ят образ на заплахата.

Филип тръсна глава. Мек напевен глас помоли 
пътниците да закопчаят коланите. Фил се подчини 
с неохота. И без това дишаше с усилие.
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Ако пилотът съумееше да приземи самолета, 
след час щеше да е в хотела. След още два имаше 
намерение да се яви на срещата. И да сложи неща-
та по местата им. А дотогава…

Дотогава можеше само да гадае как ще се разви-
ят събитията до края на този безумно дълъг, изто-
щителен и изпълнен с напрежение ден.

***

Брюж го посрещна недружелюбно. От оловно-
то, застрашително надвиснало над града небе ръ-
мяха ситни ледени капки дъжд. Докато крачеше по 
влажните плочи, разтворил над главата си чадър с 
две счупени спици, Фил усети, че пороят се усили. 
Прииждащата буря подгони пешеходците и ги при-
нуди да се прислонят на сухо. 

Филип съзря входа на хотела и връхлетя в пред-
дверието. Служителят на рецепцията му подаде 
електронната карта и му пожела приятно пребива-
ване в града. Фил благодари сухо.

Пребиваването се очертаваше да е кратко, но 
нямаше никакви изгледи да протече приятно. Фи-
лип огледа равнодушно стаята и изсипа вещите от 
пътната чанта върху леглото. Клара със сигурност 
вече се опитваше да се свърже с него, но телефонът 
му беше изключен. Струваше му се немислимо да я 



20

залива с лъжи, макар и от разстояние. Благоверната 
му веднага щеше да усети, че нещо не е наред. 

Филип въздъхна. Съществуваше вероятност, по-
дгонена от притеснения, неговата любима Клара да 
позвъни в офиса. Той стисна очи. Не искаше да си 
представя как би реагирала на новината за инцидент-
ното му служебно пътуване нахалницата Дороти. 

Фил нахлу в банята и стоя дълго под душа. Не бе 
и подозирал, че една толкова дребна, незначителна 
и с нищо незапомняща се случка е в състояние да 
повлече след себе си лавина от неприятности.

Той попи водата от тялото си и се вторачи в 
отражението си в огледалото. Опипа тридневната 
брада, присви подпухналите клепачи, взря се в мът-
ните уморени очи и прокара пръсти през оредялата 
си коса.

Понякога най-безгрешните хора извършват най-
непростимите грешки. Филип изрови сред вещите 
електрическата самобръсначка, огледа машинката, 
след това я захвърли върху леглото.

Нямаше никакво намерение да придава излъ-
скан вид на изтерзаната си физиономия. Беше до-
шъл по работа. И смяташе да приключи бързо. Ка-
тегорично. И безусловно. 

Фил облече тъмна риза с едро райе, огледа кри-
тично поизмачканото сако, направи опит да изглади 
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с длан ревера, грабна чадъра и напусна стаята. 

***
Навън дъждът се лееше като из ведро. Филип 

прескочи няколко локви, полагайки върховни уси-
лия да не намокри спортния си панталон. Изруга 
прелитаща край него туристическа карета, теглена 
от два побеснели коня. Намести едната от счупени-
те спици и нахлу в малък ресторант с дървени голи 
маси, над които се поклащаха огромни, разпръсква-
щи приглушена светлина фенери.

Фил каза името си на мъж с пожълтели от тютю-
на мустаци. Онзи го поведе към най-отдалеченото 
от редицата сепарета.

- Човекът, когото очаквате, още не е пристигнал 
– уведоми го сухо собственикът на заведението. 

Фил кимна. Разполагаше с броени минути, за да 
си достави здрава доза самоувереност и да посрещ-
не достойно удара. Той се настани с лице към входа 
и огледа пустеещите маси.

- Ще желаете ли нещо за пиене? – Гласът на 
фламандеца го изтръгна от мислите му. 

- Чаша вино – поръча Фил. Той погледна часов-
ника. Всеки миг бурята щеше да се разрази.

Появата на шумна компания италианци го от-
късна от мисълта за предстоящата схватка. Ново-
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дошлите се настаниха около кръгла маса в центъра. 
Кльощаво момиче донесе виното. Филип посегна 
към чашата. В този миг вниманието му прикова 
стройният силует на елегантно облечена жена, коя-
то изникна на входа. Непознатата подаде на порти-
ера чадъра си и оправи с отмерен жест старателно 
прибраната назад коса. 

Фил не успя да зърне лицето ѝ, но фигурата ѝ 
излъчваше привлекателност, която го накара да про-
следи с интерес всяко движение на новодошлата. 

Жената пристъпи към вътрешността на ресто-
ранта. Заобиколи групата италианци, отвръщайки 
сдържано на дързък комплимент, който ѝ подхвър-
ли наперен красавец от компанията. След това тя се 
отправи със зашеметяваща походка към съседното 
сепаре.

Когато красавицата приближи, Филип усети 
аромата ѝ. В следващия миг се случи нещо необяс-
нимо. Непознатата се спъна и политна към него. 
Той се опита да я предпази от удара в ръба на маса-
та и не разбра как жената се озова в ръцете му. Фил 
почувства топлината на тялото ѝ. 

Непознатата вдигна бавно глава. Погледите им 
се срещнаха. В нейния Фил долови насмешка. Не-
говият беше неразбиращ, изплашен и объркан.


