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1
Първите капки студен летен дъжд за-

удряха по каменните плочи пред 
хотела. Амели изскочи на улицата и огледа 
неспокойно пустеещия площад. След това 
вдигна очи към небето. 

Откъм реката пълзяха тъмни буреносни 
облаци, които само след минути щяха да се 
излеят над града като порой и да превърнат 
тесните калдъръмени улички в пълноводни 
реки. Самотни светкавици раздираха свода 
над отсрещния бряг. Наоколо бе тихо, но това 
всепоглъщащо спокойствие съвсем скоро 
щеше да бъде нарушено от грубото нашест-
вие на бурята. 

Амели загърна жилетката около гърди-
те си. В миг погледа ѝ привлече самотната 
фигура на мъж, който притича под дъжда и 
нахлу в заведението на ъгъла. Амели сбръч-



6

ка вежди. Остана няколко секунди загледана 
във вратата, зад която потъна непознатият. 
След това тръсна глава. 

Трябваше веднъж-завинаги да прогони 
виденията от миналото. Да престане да се 
взира в чертите на всеки срещнат. Да се от-
каже от желанието да търси отдавна изгубен, 
почти заличен в съзнанието ѝ образ. 

Тя обходи с поглед сградите, които ограж-
даха притихналия площад. Тук беше прис-
тигнала сама. Не биваше да разрешава на ко-
гото и да било да задуши приятното очакване 
на няколко безгрижни дни и нощи далече от 
дома. От колегите. От приятелите. От Ник.

Амели се прислони под навеса на малък 
магазин за сувенири. До началото на лекци-
ята оставаше близо час. От сутринта мечтае-
ше да се разходи по тесните каменни улички 
и да се наслади на усамотението си, но ло-
шото време се готвеше да ѝ отнеме това про-
стичко удоволствие. 

˗ Дъждът е само началото... 
Амели трепна и извърна глава. До нея 
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стърчеше русоляв мъж със здраво тяло, късо 
подстригана коса, сурово лице и изсечени 
черти. Изглеждаше на не повече от тридесет. 

˗ Времето притежава неприятния навик 
да проваля старателно градени планове... – 
изрече той, без да я поглежда. 

Амели се усмихна. Времето проваляше 
всичко, не само плановете. Рушеше любо-
ви, отлагаше срещи, заличаваше обещания. 
Понякога обаче помагаше на случайността, 
лекуваше рани, а отвреме-навреме отваряше 
и нови.

˗ Отскоро ли сте тук? – Русолявият впи в 
лицето ѝ настойчивия си поглед. 

Амели въздъхна. Мечтаеше поне веднъж 
в живота си да се озове на непознато място, 
без да се налага да търпи натрапчивото вни-
мание на упорити ловци на приключения. 

˗ От сутринта – въздъхна тя. 
Онзи кимна и посочи сградата насреща. 
˗ Отседнали сме в един и същи хотел. За 

семинара ли пристигнахте? – позаинтересу-
ва се той.
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Амели стисна очи. Изведнъж градът ѝ се 
стори удивително малък. Всеки срещнат вече 
знаеше не само къде е отседнала, но и какво 
ще прави през следващите няколко дни.

Тя пое дълбока глътка въздух и кимна с 
неохота.

˗ Ще се разходя… – изрече с внезапно из-
буяла нервност Амели. 

˗ Ако нямате нищо против, за мен ще е 
удоволствие да Ви правя компания... – Мъ-
жът до нея разтвори чадър. Амели го изгледа 
смаяно. 

˗ Смятам да Ви лиша от това дребно удо-
волствие – отвърна троснато тя. 

˗ В такъв случай вземете това. – Непозна-
тият набута дръжката на огромния мъжки ча-
дър в ръката ѝ. – Ще Ви спаси от проливния 
дъжд – обясни загрижено той.

Амели стисна дръжката. 
˗ Съветвам Ви да отложите разходката за 

утре. Бурята няма да отмине скоро. Пък и 
градът е вълшебен при пробуждането си су-
трин...
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Непознатият впи поглед в тъмното небе. 
Амели въздъхна. 

˗ Градът е вълшебен по всяко време на 
денонощието, стига човек да има очи да от-
крива красотата... – вирна брадичка тя. – Ще 
оставя чадъра на рецепцията. 

Амели притича върху калдъръма. Дъждът 
плисна над главата ѝ и я накара да се закове 
на място. Колебанието ѝ трая само миг. След 
това тя продължи уверено напред.

˗ В магазина отсреща продават дъждобра-
ни. Ще отскоча да купя един... – Гласът на 
непознатия долетя зад гърба ѝ.

˗ Не е необходимо, повярвайте ми – раз-
маха ръка Амели и се спусна по улицата. 

˗ Ще Ви видя на лекцията. – Думите на 
мъжа под навеса се извисиха над звука от 
плющящия по плочите дъжд. 

 Амели се затича към Стария мост. В мо-
мента лекцията беше най-малката ѝ грижа. 
Единствената ѝ задача за вечерта беше да не 
разреши на пороя да задуши възбудата ѝ от 
усещането, че се намира сама на това далеч-
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но, красиво и покоряващо сетивата място. 

2
Амели подложи длан под тънката 

струя, която се процеждаше от уста-
та на един от четирите каменни лъва, подава-
щи глави от чешмата в центъра на малкото, 
оградено с барокови сгради площадче. Тя 
поднесе с шепи водата към челото си и по-
чувства как няколко струйки се стекоха по 
страните ѝ.

˗ Винаги ли сте така ранобудна?
Амели примига и изтръска ръце. Извърна 

глава и забеляза в очертанията на слънчевия 
диск своя вчерашен познайник.

˗ Не Ви видях на лекцията и у мен се за-
гнезди тревогата, че може да Ви се е случило 
нещо... – Онзи изричаше фразите отчетливо, 
като наблягаше на всяка дума. – Единствено-
то ми утешение беше мисълта, че в този град 
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не се случват неприятни неща...
˗ Имате предвид нападения, грабежи и 

убийства ли? – Амели избърса с длан стича-
щата се по поруменялото ѝ лице вода. Чело-
то на непознатия се сбръчка, сякаш някой го 
удари.

˗ Живея в град, където никой не напада, 
не ограбва и не убива. Не гледам новини, за 
да залича от съзнанието си горчивата истина, 
че на много места по света насилието е еже-
дневие.

Амели облиза устни. И за първи път, от-
както този странен мъж изникна пред погле-
да ѝ, се вгледа в чертите му.

˗ Не създавате впечатлението за човек с 
лесно ранима чувствителност... – Надяваше 
се наблюдението ѝ да създаде дистанцията, 
която непознатият от първия миг се опитва-
ше да преодолее. 

˗ Външността невинаги е отражение на 
душевния мир... – отбеляза събеседникът ѝ, 
заковавайки в лицето ѝ настойчивия си по-
глед.
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Амели поклати глава. Според нейната 
житейска философия, външността беше ог-
ледало на душата. Всичко във физиономията 
на този самонадеян мъж крещеше, че е упо-
рит и целеустремен. 

˗ Закусихте ли вече? – попита ненадейно 
русолявият и Амели се възхити на умението 
му да променя така рязко посоката на разго-
вора. 

˗ Не. Но, ако нямате нищо против, бих же-
лала да извърша този красив ритуал сама.

Онзи отмина великодушно откровеното ѝ 
желание да се освободи от присъствието му 
и изрече оживено:

˗ Елате, отсреща има малка сладкарничка, 
където предлагат топли щрудели с канела и 
ароматни плодови напитки.

Амели се поколеба. В момента имаше 
нужда точно от това. От чаша прясно изстис-
кан сок и от нещо леко, за да залъже глада.

˗ Ще ми обещаете ли след закуската да ме 
оставите да изпитам приятната заблуда, че 
мога да свърша нещо и сама? 
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Събеседникът ѝ пое дълбока глътка въз-
дух. Широките му гърди се повдигнаха. 

˗ Не обичам да създавам заблуди. А въз-
питанието и етичният ми кодекс не ми раз-
решават да давам обещания, които няма да 
удържа. 

Амели въздъхна. Този тип наистина беше 
упорит. Но съвсем скоро щеше да му дове-
ри, че ѝ е дошло до гуша от услужливата му 
любезност. 

˗ Не ви се представих. Казвам се Ралф 
Рюлер. 

Ралф изпъна тялото си и удари един в 
друг токовете на обувките си. Амели беше 
виждала този жест само на кино и не успя да 
сдържи усмивката си. 

˗ Амели – отвърна колебливо тя, протя-
гайки неуверено мократа си длан. Ралф за-
държа ръката ѝ повече, отколкото изискваше 
едно рутинно запознанство. След това я по-
веде към входа на сладкарницата. 
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3
Амели поднесе към устните си парче 

наситен с аромат на ябълки щрудел, 
когато усети вибрирането на телефона в чан-
тата си. Въпреки че очакваше обаждането, не 
побърза да измъкне апарата. Притвори очи и 
се наслади на вкуса на ухаещата на канела 
закуска.

˗ Извинете, съпругът ми – изрече тя, по-
глеждайки снимката върху екрана. 

Ралф се изправи рязко и изрече сухо:
˗ Ще уредя сметката…
Новият ѝ познайник се отправи към каса-

та. Амели се загледа в широкия му гръб. 
˗ Най-после! Защо телефонът ти е изклю-

чен вече цяло денонощие? – Гласът на Ник 
долетя като от отвъдното и я върна към спо-
мена за една действителност, която беше за-
гърбила.
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˗ Нямах представа, че е изключен – въздъ-
хна примирено тя. 

Ник реши да не рови повече в причините 
за мълчанието ѝ и попита с по-дружелюбен 
тон:

˗ Как е хотелът?
˗ Приятен.
˗ А градът?
Амели отмести пердето зад гърба си и на-

дникна през прозореца.
˗ Градът е вълшебен.
˗ В момента на лекция ли си?
Амели облиза устни. 
˗ В момента се отдавам без всякакви уг-

ризения на пищна немска закуска с ябълков 
щрудел, малинов крем и сироп от вишни. 

˗ Няма ли да закъснееш за семинара?
Амели поклати глава. Ник притежаваше 

неприятния навик да я тегли към земята, ко-
гато най-съкровеното ѝ желание беше да за-
черкне задълженията и да прекара няколко 
дни, без да поглежда часовника. 

˗ Ще закъснея – призна чистосърдечно тя. 
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˗ Доволна ли си от вчерашната лекция?
Амели стисна очи.
˗ Пропуснах вчерашната лекция – разма-

ха ръка тя. 
„Смятам да направя същото и с днешна-

та“ – помисли си Амели, но не изрече откро-
вението на глас. 

˗ Представях си, че нямаш търпение да 
чуеш какво мислят авторитетите за връзката 
между изкуството и сърцето. 

Авторитетите спокойно можеха да вър-
вят по дяволите. В момента единственият 
авторитет, на когото смяташе да остане вяр-
на, беше собствената ѝ отпусната в леност и 
копнееща за безгрижие персона. 

˗ Ще ги чуя. Но по-късно... – увери рав-
нодушно тя. 

Последва дълго мълчание. Амели се за-
пита дали Ник е още на линията. 

˗ Ще се обадя отново довечера – изрече 
студено той.

Тя повдигна рамене. Може би трябваше 
да захвърли мобифона в хотелската стая и да 
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не посяга към апарата, докато не кацне обрат-
но вкъщи. 

Амели забеляза, че Ралф е платил смет-
ката и стърчи до отворената врата, гледайки 
съсредоточено навън. 

˗ Ще се чуем отново довечера – обеща за-
дъхано тя и приплъзна пръст върху екрана. 
След това пусна небрежно мобифона в чан-
тата си. 

Ралф доближи до масата.
˗ Ще посетите ли сутрешната лекция? В 

програмата е записано, че един от най-из-
вестните американски учени ще изложи те-
орията си за влиянието на музиката върху 
сърдечната дейност.

Амели пое дълбока глътка въздух.
˗ Ще съм пределно искрена с тебе, Ралф. 

Точно днес нямам намерение да си губя вре-
мето с размисли около влиянието на музика-
та върху сърдечната дейност. Може би някой 
друг ден, но не и днес – изрече с упорство тя. 

Ралф кимна.
˗ В такъв случай ще Ви заведа до замъка.
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Амели почувства как устните ѝ се разтво-
риха от изненада. Този симпатяга не разбира-
ше. Днес тя имаше намерение да се наслади 
единствено на компанията на собствената си 
обладана от безгрижие и възторзи личност.

˗ Не, Ралф – тръсна глава тя. – Днес съм 
предвидила да отделя малко време за себе си. 
И също като теб държа на обещанията си… 

На излизане от сладкарницата момчето, 
което носеше поръчките, ѝ се усмихна под-
купващо. Амели отвърна сдържано на този 
нескопосан опит за флирт. 

˗ Тук пътищата ни се разделят, скъпи 
Ралф. Благодаря ти за чудесната закуска! – Тя 
огледа възбудено площада. Най-ранобудните 
туристи вече щъкаха между ниските бароко-
ви сгради. Амели обърна нетърпеливо гръб, 
когато гласът на хер Рюлер я накара да се за-
кове на място:

˗ Възпитанието не ми разрешава да Ви ос-
тавя сама в непознат град, мадам...

Амели извърна бавно глава. 
˗ Моето възпитание, Ралф, току-що ми 
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разреши да те посъветвам да намериш друг 
обект на внимание. Желая ти приятен ден!

Тя намести чантата върху рамото си и зак-
рачи по калдъръма. Ралф Рюлер пое с увере-
на крачка след нея.

4
Амели спря пред входа на малък ма-

газин за сувенири. Постоя няколко 
секунди пред витрината, след това се обърна 
рязко. 

˗ Доколкото си спомням, ти ми довери, че 
си в града, за да следиш лекциите от семина-
ра, а не мен... – Тя се опита тонът ѝ да прозву-
чи гневно, но младежкото упорство на Ралф 
започваше да я забавлява. 

˗ Точно така, мадам... – Ралф доближи 
смирено. – Наистина имах намерение да сле-
дя лекциите. Но не бих могъл да Ви оставя 
да се лутате сама...
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Амели стисна устни.
˗ Искаш да кажеш, че създавам впечатле-

нието за човек, който не е в състояние да на-
мери пътя към хотела си, така ли? 

˗ Не, мадам, далече съм от подобна ми-
съл. Но може да се окаже, че имате нужда от 
нещо. Затова реших да съм наблизо... 

˗ Единственото нещо, от което може да 
се окаже, че имам нужда, скъпи хер Рюлер, 
е необходимостта да се отъвра от присъстви-
ето ти...

Ралф не показа, че признанието го е засег-
нало. Той продължи да се взира в сувенирите 
зад стъклото, когато изведнъж лицето му се 
озари от внезапно връхлетяла го мисъл. Той 
зарови във вътрешния джоб на елегантното 
лятно сако и измъкна оттам малък бял плик. 

˗ Довечера Ви каня на концерт в замъка. 
Изживяването е неповторимо. 

Амели примига. Събеседникът ѝ дори не 
поставяше под съмнение готовността ѝ да 
прекара вечерта в компанията му. Тя тръсна 
глава. Денят едва сега започваше. Нямаше 
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никакво желание от първите утринни часове 
да мисли какво ще прави по тъмно. 

˗ Надявам се да нямате други планове за 
вечерта... – Ралф се взря в лицето ѝ и израже-
нието му доби напрегнат вид. 

˗ Дойдох тук, за да загърбя плановете, 
Ралф...

˗ Прекрасно! Ще отидем на концерта, за-
гърбвайки всички останали планове...

Амели поклати глава. С този симпатяга 
нямаше да намерят лесно общ език. 

˗ Елате! – Ралф се направи, че не забеля-
за досадата, която се изписа върху лицето ѝ. 
Бутна билетите обратно в джоба, сграбчи ръ-
ката ѝ и я повлече към кулите в началото на 
Стария мост. 

˗ Това е едно от най-приказните места 
в града. – Той вдигна гордо глава със само-
чувствието на завоевател, стъпил пръв върху 
неоткрита земя. Амели огледа каменната фи-
гура на непознат владетел, който я наблюда-
ваше строго. След това плъзна поглед върху 
ленивите води на река Некар. 
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Ралф беше прав. Мястото наистина беше 
вълшебно. Върху двата бряга се простираше 
градът. На отсрещната ивица земя се редяха 
вилите. Приличаха на разкошни неоренесан-
сови дворци. Единствено шумните тълпи от 
напористи туристи нарушаваха покоя на този 
райски кът. 

˗ Утре ще ви разходя по философската 
пътека...

Амели трепна. 
˗ Тук съм, за да не мисля за утре, Ралф.
Събеседникът ѝ кимна. 
˗ Точно така. Без планове, без графици, 

без утре... – изрече твърдо той.
Амели въздъхна. Нищо във вида на този 

упорит мъж не създаваше усещането, че 
споделя философията на безгрижието. Ралф 
имаше вид на боец, който е подредил всеки 
миг от делника си.

Спътникът ѝ облегна длани върху камен-
ния парапет. 

˗ В момента с Вас се наслаждаваме на 
възбуждащия полъх на миналото благода-
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рение на факта, че Хайделберг е останал 
незасегнат от бомбардировките по време на 
войната…

Амели въздъхна. Не беше прочела нито 
ред, преди да тръгне насам. Пътуването ѝ 
беше инцидентно. А най-съкровеното ѝ же-
лание беше градът да я изненада. Да я очаро-
ва. Да я покори.

˗ Знаете ли защо това място е било поща-
дено от въздушните атаки? – Ралф извърна 
глава, без да отмества длани от парапета. 

˗ Вероятно защото представлява култур-
на съкровищница... – Предположението не 
беше кой знае колко оригинално. Хайделберг 
не беше единственият град, съхранил архи-
тектурни шедьоври от миналото.

˗ Спасението на града се дължи на слава-
та, която са му създали цяла плеяда извест-
ни личности. Марк Твен, Хемингуей, Гьоте, 
Хегел...

Амели повдигна вежди. 
˗ Нямах представа, че известни личности 

могат да спрат една въздушна атака...
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Ралф пое дълбока глътка въздух. 
˗ Интелектуалната мощ стои над всяка 

проява на сила. Онова, което не е в състоя-
ние да постигне дипломацията, го прави 
изкуството... – Той отблъсна тялото си от 
парапета. Очите му се заковаха в линията на 
хоризонта. 

Слънцето бе изплувало изпод водите на 
реката като магически светлинен диск и обе-
щаваше да дари на града ведрост и безгрижие. 

˗ Какво те води тук, Ралф? – Въпросът ѝ 
го изтръгна от някаква мисъл, която владее-
ше съзнанието му.

˗ Имате предвид в града ли? – попита оза-
дачено той.

Амели кимна.
˗ Пристигнах, за да науча нещо повече за 

това как въздейства музиката върху нашите 
изплашени, бедни, изстрадали сърца...

˗ Мога да се обзаложа, че твоето сърце е 
смело, дръзко и никога не е страдало…

Събеседникът ѝ се обърна рязко.
˗ Бих Ви посъветвал да не правите при-
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бързани заключения... – изрече твърдо той.
Амели се усмихна. Беше убедена, че тази 

мнима ранимост е само маска. Ралф Рюлер 
беше суров боец на фронта на живота. Веро-
ятно си представяше, че подобна представа 
отблъсква нежните създания. Затова бе приел 
ролята на чувствителен, уязвим и изпълнен с 
колебания тип, който се бори с трудностите 
на делника и ги преодолява с усилие. 

Амели закри очите си с длан. След като 
спътникът ѝ беше решил да играе, самата тя 
нямаше желание да разколебава изпълнение-
то му.

˗ Ще бъде ли недискретно от моя страна 
да попитам с какво се занимавате? – Въпро-
сът на Ралф я накара да изпита необяснима 
нервност. Амели прехапа устни. 

˗ Тук съм, за да забравя, Ралф. Коя съм, 
откъде идвам, с какво се занимавам...

Събеседникът ѝ поклати глава. 
˗ Едва ли е толкова лесно...
˗ Не е лесно. Особено когато до мен се на-

мира някой, който непрекъснато ми напомня 
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онова, от което се опитвам да избягам…
Ралф придърпа притеснено ревера на са-

кото си.
˗ Извинете, ако съм проявил нетактич-

ност.
Амели се усмихна. 
˗ Преподавам история на изкуството… - 

обясни тя. 
˗ Изкуството е най-добрият приятел на 

сърцето. 
˗ Не бих дръзнала да поставям под съмне-

ние твърдението ти.
Амели прибра назад немирна къдрица, с 

която си играеше вятърът. Беше се озовала 
на това далечно място по неочакван каприз 
на съдбата. Колежката, на която Хайдел-
бергският университет бе изпратил покана 
за участие в семинара, бе извикана по спеш-
ност в заведението за стари хора, където бе 
настанена майка ѝ. Така пред Амели се откри 
възможността да прекара няколко безгрижни 
дни и нощи далече от дома, от ежедневните 
грижи, от студентите, от Ник.


