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ГЛАВА ПЪРВА

Среднощната тишина над сгушения 
на полегатия хълм на морския бряг 

болничен комплекс беше разкъсана от шума 
на приближаващ медицински хеликоптер, 
който бавно заходи и кацна на осветената 
площадка до главната сграда. Изпод козир-
ката на входа на отделението за спешна по-
мощ с голяма скорост изхвърчаха параме-
дици, които с вещина поеха подадената от 
отворената врата на хеликоптера количка с 
плътно завитото на нея тяло на спешния па-
циент. За неговото пристигане не се появи 
съобщение в информационната система на 
болницата, а беше получено устно нареж-
дане от самия й шеф преди двайсетина ми-
нути, когато неочаквано той лично се появи 
в спешното отделение. 

Дежурният екип се понесе тичешком 
към близкия асансьор докато хеликоптерът 
вече излиташе и поемаше в обратна посо-
ка. Закараха пациента в крилото със спе-
циален достъп, където екипът вече чакаше 
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в операционната. Бързо отвиха завивки-
те, прехвърлиха тялото на операционната 
маса и разрязаха окървавените дрехи на 
мъжа, който лежеше в безсъзнание с ог-
нестрелна рана в гърдите. 

Докато течеше животоспасяващата 
операция, зад стъклената преграда на 
операционната се появиха двама мъже в 
костюми, които напрегнато наблюдаваха 
действията на хирурзите. Пациентът на 
възраст около петдесетте беше в добра 
физическа форма, което подобряваше 
значително шансовете му, както и фактът, 
че куршумът беше минал през дясната 
част на гърдите.

Мобилният телефон на единния от 
мъжете тихо забръмча. След няколко 
разменени думи той даде знак на другия, 
че трябва спешно да тръгне. 

∞
На вратата на старата вила се позвъни 

и Петър леко подскочи, както беше сед-
нал на масата в кухнята, заровен в интер-
нет. Не очакваше гости в петъчната вечер, 
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но явно някой беше решил да го посети. 
Изправи се и като разкърши все още атле-
тичната си фигура бързо тръгна към врата-
та, когато се чу и второ нетърпеливо поз-
въняване. Погледна екрана на видеофона и 
се засмя като видя лицата на своите бивши 
съученици и приятели Иван Денев и Митко 
Канев. Бързо отвори вратата с думите:

— Ето, това се казва изненада... Влизай-
те, влизайте, че навън е толкова мокро, а 
вече започва и да захладнява.

— Здрасти, Пепи! Извинявай, че не се 
обадихме предварително, но ни хрумна из-
веднъж, че не сме се виждали почти месец 
и ни стана мъчно... - редеше Иван.

— Стига де, Ванка! Ние може да сме 
завършили немската гимназия, но не сме 
станали немци, за да си пращаме покана 
за гости един месец предварително и да се 
черпим с голо кафе...

Мъжете се засмяха и като свалиха мок-
рите якета във вестибюла се отправиха 
през големия хол към кухнята, където беше 
топло и уютно.

Извадиха продуктите, които бяха напа-
зарували пътьом и сложиха бързо масата с 
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отработени движения както през лятото, 
когато на практика всички се бяха пре-
несли във вилата или поне идваха много 
често заради историята с тайния проект 
на райха. Иван като истински гастроном 
се захвана да направи набързо аламинути 
и ги поднесе с видимо задоволство върху 
кръглото си по момчешки лице под одо-
брителните възгласи на приятелите си.

Докато си похапваха Петър отвори 
приказка за слуховете за подадената ос-
тавка на Канев като шеф на агенцията:

— И сега какво ще правиш, Митко? 
Имаш ли отговор от премиера?

— Още не, но докато обмислях как и 
кога да я подам свършихме малко работа 
с Евгения Нотева...

— Каква работа? - попитаха в един 
глас Петър и Иван.

                              ∞

Евгения Нотева вдигна глава от клави-
атурата и леко разтри врата си. Все още 
красивите й зелени очи примигваха умо-
рено зад стъклата на очилата. Преди по-
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вече от месец й се беше обадил Димитър 
Канев - шефът на Агенцията и любезно й 
припомни, че се е съгласила да продължи 
работата по архивните материали, намере-
ни в скривалището на старата вила. Тя се 
замисли за малко и после каза с готовност:

— Да, разбира се, че си спомням. Но как 
смятате да продължите работата?

— Намерили сме друго решение... Предла-
гам да се срещнем и да обсъдим подробно-
стите на съвместната ни работа. Ще мина да 
Ви взема тази вечер в осем от онова място до 
булеварда, където Ви оставих последния път.

— Ще бъда там. - отвърна Евгения и за-
твори. 

                             ∞

Канев се събуди от светлината на свет-
кавица и последвалата страховита гръмоте-
вица. Седна в леглото и погледна към жена 
си, която беше потънала в дълбок праведен 
сън. Той внимателно стана да затвори про-
зореца на спалнята, когато нова светкавица 
освети двора на старото училище отсреща 
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и той видя две притичващи тъмни сенки, 
които се скриха от дъжда в сянката от ко-
зирката на входната врата. В първия мо-
мент помисли, че са крадци, но в учили-
щето вече нямаше нищо интересно. Една 
фирма го беше купила от общината и го 
подготвяше за ремонт, така че вътре ня-
маше нищо. Канев затвори прозореца и 
на пръсти излезе от спалнята. Пипнешком 
отиде в дневната, която също гледаше 
към училището и надникна през вътреш-
ните щори. Нищо не помръдваше пред 
входната врата, но при една неочаквано 
ярка светкавица той видя двете високи 
фигури в тъмни дрехи и маски на глави-
те. Каза си: „Каква е тая работа?”... Тук в 
малкото градче, в което всички се позна-
ваха и много рядко се случваха кражби 
и то от преминаващи гастрольори-люби-
тели, появата на хора с професионална 
екипировка беше наистина необяснимо. 
При следващия проблясък на светкавица 
Канев видя как двете фигури прескочи-
ха оградата на училището и със завиден 
спринт се отправиха към спряния в сян-
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ката на акациите тъмен джип. Метнаха се в 
него и потеглиха със загасени фарове в по-
сока към областния град. 

Той си каза, че ще трябва да се обади 
утре на кмета, с когото се познаваха от деца 
и да му каже какво е видял. Продължи да 
се чуди какво може да търсят тези хора тук 
посред нощ и изведнъж се сети: „Музеят...”. 
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ГЛАВА ВТОРА

В ранната лятна вечер два автомо-
била спряха пред портата на ма-

настира, която се отвори широко с леко 
проскърцване. Гостите слязоха от колите 
и се отправиха към очакващия ги в двора 
игумен. Първите двама се наведоха да це-
лунат ръката му, но останалите четирима 
с вид на чужденци само леко са поклони-
ха. Игумен Василий любезно ги покани да 
влязат в основната сграда, където в него-
вите покои ги очакваше готовата трапеза 
с манастирски мезета и салати от пресни 
зеленчуци, набрани от градината в зад-
ния двор на манастира. В старовремски 
кани беше налято вино с цвят на есенно 
слънце. За вечеря в магерницата бяха 
направили печено пиле, баница и „Бял 
мъж”, приготвен с прясно сирене и мля-
ко, - все гозби, които монасите поднасяха 
само на Петровден. Гостите се освежиха 
след дългия път на чешмата до входа, до 
която стоеше един монах с наръч от тън-
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ки кенарени кърпи. 
На другата сутрин още по тъмно шес-

тимата мъже с туристическа екипировка се 
отправиха към масива Триглав в Балкана. 
Бяха поискали от игумена две магарета, на 
които натовариха палатка, храна и топо-
графски инструменти. Върнаха се съсипани 
от умора късно вечерта на третия ден, а на 
сутринта, като благодариха на игумена за 
гостоприемството, рано тръгнаха за София.
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ГЛАВА ТРЕТА

С евакуираните пристигна и един 
пенсиониран офицер, който леко 

накуцваше от получена рана по време на 
Първата световна война, но беше с все 
още изправена стойка. Полковник Стоя-
нов като офицер от запаса беше изпратен 
в помощ на кмета за организацията на 
настаняването и обучението на ученици-
те от гимназията, а също и на цялото на-
селение за защита при въздушни нападе-
ния. Още първата вечер като седнаха под 
асмата в двора на кмета, в чиято красива 
възрожденска къща беше настанен пол-
ковникът, кметът започна да го разпитва:

— Господин полковник, Вие къде слу-
жихте, преди да се пенсионирате? Къде 
бяхте по време на бомбардировката? 
Има ли скривалища в София? Страшно ли 
беше? Какво стана със семейство Ви?...

Полковникът изчака мълчаливо пото-
кът от въпроси и бавно заговори:

— Бяхме си легнали с госпожата, кога-
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то отдалече започна да се чува тътен, но не 
тътенът от буря откъм Витоша, а механичен 
тътен като в огромна ковачница... Скочихме 
и се облякохме набързо. Взехме само до-
кументите и наличните пари и бързо сля-
зохме в мазето на кооперацията. Там вече 
бяха слезли и други комшии, и колеги от 
Министерството на войната. Като настаних-
ме жените и децата с колегите излязохме 
навън да видим какво става. Започнахме 
да чуваме експлозиите от първите бомби и 
изстрелите от оръдията на противовъздуш-
ната отбрана. Започнаха въздушни прес-
трелки между изтребителите, охраняващи 
бомбардировачите и нашите самолети от 
орляците в Божурище. Докато гледахме не-
бето видяхме как през две преки една къща 
се пръсна на парчета и избухна в пламъци...

                             ∞

В ранното януарско утро развалините 
на София димяха. Сред тях се лутаха ужасе-
ни хора, които си задаваха един и същ въ-
прос: „Защо?”. Побелелият и леконакуцващ 
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полковник Стоянов с изправена военна 
стойка вървеше бавно из квартала и ог-
леждаше пораженията от нощната бом-
бардировка. Сърцето му на войник се 
бунтуваше срещу среднощната атака над 
мирно население, но очите му оглежда-
ха професионално руините за останали 
живи хора, които имат нужда от помощ. 

Още през нощта той беше отишъл до 
болницата, за да се увери, че Мария и бе-
бето са добре. Поуспокои я, колкото можа 
и тръгна към къщи, за да каже на жена си, 
че дъщеря им и и внучката са добре. Като 
стигна до съседна на тяхната улица той 
видя разрушената предна стена на къщата, 
в която беше настанен немския търговски 
представител Ритер, с когото се бяха сре-
щали по служба в Министерството на вой-
ната, преди да се пенсионира във връзка 
с доставките за Луфтвафе. Полковникът 
внимателно приближи към къщата и на-
дникна в огромната дупка, която открива-
ше големия хол и част от кабинета до него. 

— Има ли някой тук? Има ли някой 
тук?
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Полковникът чу някакъв стон откъм ка-
бинета и внимателно приближи до полура-
зрушеното стълбище. Прескочи отломките 
и стигна до кабинета, затрупан на половина 
от полусрутения таван. На пода лежеше по 
гръб мъж, затрупан с парчета от срутената 
стена и беше напълно безпомощен.

                          ∞

През есента на 1955 година завърнали-
ят се от плен в Сибир Ото Майер седеше 
в старата бирария в центъра на Кьолн и се 
наслаждаваше на чашата хубава бира, ко-
гато врата се отвори и в бирарията влезе 
Ритер - шефът на представителството в Со-
фия по време на войната. Двамата се спог-
ледаха и изведнъж Майер стана и му пода-
де ръка. Ритер я пое и двамата започнаха 
да се поздравяват и тупат по раменете като 
стари бойни другари. Седнаха и започнаха 
да си приказват за старите времена. Ритер 
разказа, че е напуснал София след бомбар-
дировката и после се връщал на два пъти за 
кратко, в командировка. Тогава Ото Майер 
се сети и каза:
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— Чакай, чакай... Сега си спомних 
нещо като каза за бомбардираната къща 
в София. Мисля, че беше в края на август 
1944 година. Да, да, точно тогава беше, 
защото аз се готвех да напусна легация-
та. При мене дойде полковник Стоянов от 
министерството. Помниш го, нали?

— Този, който леко накуцваше...
— Да, точно така... Та той ми донесе 

една стара кожена чанта с документи, 
която получил от твоя български секре-
тар, преди да почине от раните си след 
срутване на част от къщата при прякото 
попадение на бомба. 

                                      



� 17 �

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Канев направо попита кмета дали в му-
зея е останало нещо ценно от разкопките 
на голямата тракийска могила в землището 
на градчето.

— Всичко прибраха в областния музей, 
но за всеки случай ще звънна на Фингарова 
- уредничката на музея.

Кметът набра телефона и помоли Финга-
рова да го чака до половин час пред музея.

Уредничката деактивира алармата и 
тримата влязоха в красивата старовремска 
къща, където се помещаваше градският му-
зей. Фингарова огледа наоколо внимателно 
и слезе по вътрешните стълби към призем-
ния етаж, където беше хранилището и за-
стина пред широко отворената врата. Тя се 
качи бавно на заден ход по стълбите и каза 
на двамата мъже:

— Елате да видите...
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ГЛАВА ПЕТА
Документите от чантата на Ритер бяха 

изключително интересни и Евгения, след 
като приключи със сканирането на пър-
вата папка се обади на Канев и помоли за 
спешна среща. Той помълча малко и по-
сле каза, че ще мине да я вземе вечерта 
и ще отидат в старата вила, където ще ги 
чакат Иван и Петър.

Седнаха около голямата маса в кухнята 
и Евгения извади лаптопа си. После започна 
да им показва копия от документи и да раз-
казва историята на проекта, който немците 
са започнали да реализират през лятото на 
1944 година високо в Троянския Балкан.

Те слушаха много внимателно и раз-
глеждаха сканираните копия от топо-
графски карти и обозначените места на 
картата като бързо започнаха да се ори-
ентират. Накрая Канев заключи, че следва 
да отидат на обозначените места веднага, 
още повече, че с напредването на есен-
та това ще е много трудно, защото снегът 
можеше да ги изненада по високите мес-
та в Балкана. 
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ГЛАВА ШЕСТА

Света Кузнецова продължаваше уси-
лено да прави проучвания за тайните 

проекти на Райха на Балканите в секретната 
част от архива. След срещата в София инте-
ресът й се беше засилил неимоверно. Внима-
телно преглеждаше документите за тайните 
проекти, за които след войната по време на 
Нюрнбергския процес бяха свидетелства-
ли редица участници в тях. Сред имената на 
привлечените свидетели тя забеляза едно 
българско име - Христо Делирадев. Кузнецо-
ва методично започна да издирва неговите 
показания и когато се оказа, че те са попад-
нали в техния архив тя си каза, че нищо не е 
случайно. Намери протокола от заседанието, 
на което е бил разпитван Делирадев и когато 
прочете показанията му тя вдигна телефона и 
се обади на Люся Николаева.

                            ∞

В късната дъждовна есенна вечер Канев 
се срещна с Недев в апартамента в центъра 
на града. Причината, поради която Недев 
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беше поискал тази среща беше информа-
цията за участието на Христо Делирадев 
в друг проект на райха, която беше полу-
чил от Москва.

След като разказа за разговора си с Люся 
Николаева от сутринта Недев тихо каза:

— Моят източник от Америка потвър-
ди, че е имало българи в екипа на фон 
Браун. Един от тях, макар и в напреднала 
възраст е жив и е още с разсъдъка си. Ако 
побързаш ще може да говориш с него, а 
най-добре е да отидеш на място под ня-
какъв предлог.

— За мен ще е трудно, но за теб не би 
било проблем. Можеш ли да го поемеш?

Недев помълча малко и после каза:
— Нека първо проверим дали това е 

Делирадев и дали ще се съгласи на сре-
ща. Ще се наложи да си разместя графи-
ка, но ще се опитам да се освободя.

                          ∞

Без да си почива нито за миг след дъл-
гото пътуване Недев влезе във фоайето 
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на болницата и след като се представи на 
рецепцията беше придружен от санитар до 
стаята на господин Делирадев. Недев усе-
ти как го обзема вълнение и си помисли: 
„Това не се случва всеки ден...”. След някол-
ко минути той стискаше съсухрената ръка 
на Христо Делирадев, който го гледаше с 
усмихнати очи през стъклата на очилата си:

— Добре дошли, господин Недев! Рад-
вам се да Ви видя!

— Добре заварили, господин Делирадев!
— Разбрах от господин Канев, че сте по-

паднали на нещо интересно от онова, кол-
кото страшно, толкова и пълно с изненади 
време...

— Да, господин Делирадев и имаме 
нужда от Вашите спомени. Имате ли нещо 
против да ги записвам.

— Не, разбира се. На моите години и в мо-
ето положение няма вече от какво да се боя...
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ГЛАВА СЕДМА

Дежурният екип на летището Марино 
поле край Карлово беше предупре-

ден за нощното кацане на три тежкотовар-
ни самолета в последния момент и гледа-
ше с почуда появилата се съвсем близо до 
пистата върволица от камиони. Разтовар-
ването на различни по големина сандъци 
се извършваше само от пристигналите със 
самолетите немски войници и нито един 
българин не беше допуснат в близост до 
пистата. Разтоварването продължи два часа 
и преди да съмне натоварените камиони се 
отправиха в неизвестна посока, а самолети-
те излетяха обратно към Берлин.

Към полунощ в лагера пристигна 
джип, от който слязоха още трима мъже, 
които се ръкуваха с високия рус мъж. 
Единият от тях попита:

— Готово ли е всичко?
— Да, господин генерал! Можем да запо-

чнем, когато наредите. - отговори светлият 
мъж и поведе новодошлите към пещерата.
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При влизането на групата всички мъже 
в бели гащеризони се изправиха и изстре-
ляха ръце напред с „Хайл Хитлер!” в отговор 
на поздрава на генерала. В добре осветена-
та пещера се виждаше апаратура, свързана 
с множество кабели. Светещите скали и ми-
гащите разноцветни лампички изглеждаха 
нереалистично на фона на скалните ръбес-
ти стени на пещерата. 

                            ∞

Д-р Чакърова излезе в малкия парк до 
амбулаторията да си поеме малко въздух. 
Вървеше бавно по алеята и вдигна очи към 
звездното небе. Изведнъж тя се спря стъ-
писана. Високо над планината изведнъж се 
издигна блестяща малка сфера, която по-
летя нагоре в тъмното небе, без да издава 
никакъв звук. Д-р Чакърова беше виждала 
летящите крепости, но това което виждаше 
сега беше съвсем друго нещо. Сферата из-
веднъж увисна във въздуха и после започна 
да лети хоризонтално. Направи още някол-
ко кръга, започна да се снижава и изчезна в 
гората под върха. 
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                         ∞

Джипът се катереше по планинския път 
и екипът се радваше на ширналата се пред 
очите им самолетна гледка. Времето беше 
ясно, а небето толкова синьо, каквото е 
само през есента. Канев шофираше, а Пе-
тър в ролята на навигатор му даваше указа-
ния. Иван внимателно оглеждаше пейзажа. 

След около половин час те стигнаха до 
мястото, което представляваше камара от 
скали, струпани по странен начин или поне 
така им се струваше. Започнаха внимател-
но да оглеждат терена, но нищо не под-
сказваше, че тук има или е имало нещо.

— Май напразно се разкарвахме... - 
каза единият от криминолозите, но дру-
гият, който беше извадил апаратурата и 
се вглеждаше в показанията тихо каза:

— Не, не е напразно... Ела да видиш 
нещо...

                         ∞

Канев и Недев внимателно разглежда-
ха снимките от вътрешната част на пеще-
рата. Сред отломките от скали се виждаха 
стърчащи метални парчета. Те избраха 
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няколко по-ясни снимки и ги изпратиха по 
мейла на асистента на Делирадев и зачака 
напрегнато. След трийсетина минути чуха 
повикване по скайп. Връзката беше добра 
и на екрана се видя развълнуваното лице 
на Делирадев, който бавно и тихо каза:

— Да, това са останки от експеримента. 
Погледнете на втората снимка в ъгъла под 
камарата камъни се подава малка част от 
корпуса на апаратурата, която ако си спом-
ням добре се ползваше за контрол на по-
лета на летящото чудо. А лъскавото парче 
в дясно от него е част от корпуса му или 
по-скоро от резервните панели.

— Господин Делирадев, мислите ли, че 
тези останки могат да имат някакво значе-
ние в наши дни? - попита Канев.

— Господин Канев, докато не са измис-
лени такива технологии, а те доколкото 
знам все още не са, тези останки за от голя-
ма важност за специалистите. Предполагам, 
че знаете в какви специални зони те се съх-
раняват на различни места по света. Разби-
ра се, най-вече в САЩ и в Русия... Добре е 
да вземете специални мерки или ако няма-
те средства сега поне добре замаскирайте 
входа към пещерата...
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ГЛАВА ОСМА

Евгения вървеше по стръмните 
улици на стария Пловдив и се на-

слаждаваше на аристократичната красота 
на старите къщи. Колкото и пъти да идва-
ше тук магията я завладяваше мигновено 
сякаш ги виждаше за първи път. 

Домакинът любезно й беше пре-
доставил за работа стаята с изглед към 
Пловдив. Тя седна на старинното бюро 
и с вълнение разтвори дневника на Ма-
рин Матев - тетрадка с дебели изтрити 
по краищата кафяви картонени корици. 
Пожълтелите листа бяха изписани с кали-
графски почерк. Началото беше от 3 сеп-
тември 1939 година:

„Пристигнах в Берлин. Преди два дни 
Райхът обяви война на Полша. Днес хо-
дих в университета. Там цари странно 
спокойствие на фона на събитията.”

На следващите страници Марин в те-
леграфен стил беше записал най-важни-
те събития от студентския си живот. През 
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декември той беше отделил няколко реда 
за включването му в клуба на младите уче-
ни, където се събирали почти всяка вечер 
и обсъждали различни идеи за нови техно-
логии.

Евгения вдигна поглед от дневника взе 
мобилния си телефон, включи диктофона и 
заговори тихо: 

— Трябва да сравня данните от дневни-
ка на Матев с писмата на Йордан Доброми-
ров от същия период. 

След това тя отгърна следващата страни-
ца от дневника на Матев и сякаш потъна в 
една страшна приказка от преди 70 години...
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ГЛАВА ДЕСЕТА

В сумрака на елегантния професи-
онален лондонски клуб с лакира-

ни тъмни дървени ламперии и кожени 
фотьойли Ник Лънди от MI-6 и професор 
Флетчър разговаряха тихо на по чаша скоч 
като от време на време взимаха по някоя 
от снимките, поставени в две папки върху 
мраморния плот на масичка пред тях.

— Мислите ли, че останалите все пак 
са наясно за какво точно става въпрос? - 
попита Ник, чието лице оставаше в сянка 
от светлината на настолната лампа.

— Това, което ме притеснява е какво 
знаят руснаците... - замислено отговори 
Флетчър. - За мене остава неясно защо 
ще си правят труда да произведат крис-
талния диск, ако няма да го използват за 
други измервания. Ама, разбира се, че ще 
го ползват! - скочи професорът и тръгна 
да се разхожда наоколо.

— Как? Ако българите не им предос-
тавят устройството, как ще успеят да на-
правят експерименти? 
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— Както произведоха диска, така може 
да направят и устройството...

— Да, но без картата от архива, която 
Вие намерихте, едва ли или по-скоро труд-
но ще направят връзката - напомни Лънди.

— Биха могли да го произведат чрез ме-
тодите на обратното инженерство, ако имат 
мостри или ако попаднат на някои описа-
ния сред документацията на проекта или на 
дневника на този Матев от Пловдив, за ко-
гото се споменаваше и в архива на Йордан 
Добромиров от фондация „Нова енергия” в 
Кьолн. В тази връзка какво стана с Вашата 
информаторка там?

— За съжаление не е успяла да намери 
нищо, но моите хора следят къщата на Ма-
тев в стария Пловдив и са забелязали гос-
пожа Нотева да влиза там, което ме кара да 
мисля, че Канев е на крачка пред нас...- каза 
Лънди с леко раздразнение в тренирания 
си глас.


