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4. ХАКЕРИ
Тягостно очакване да се случи нещото,
което витаеше във въздуха, но не кацаше
на рамото му, обзе Мони. Нито разговорите с приятелите, нито ловът на покемони, дори и очите на Магдалена не успяха да
подобрят настроението му. Не знаеше как
да ползва подаръка на министъра. Не смееше да сподели с приятелите си нито дума
за него. Струваше му се, че те ще се изсмеят
подигравателно, а Магдалена ще каже: „Наистина си малък!“.
За втори път днес измъкна чичо си без
обяснения от вкъщи и тръгнаха към ателието на хакера. По пътя Мони обясни накратко
за какво отиват и помоли за помощ. Чичо
му не разбра нищо, но обеща. От предишни
наблюдения Мони знаеше, че хакерът обича в неделя да остава в ателието до късно.
Вътре беше задушно. Миришеше на кожени калъфи, спирт и кафе. Хакерът огледа продължително и внимателно подаръка,
остави го пред себе си, облегна се на скъсаното облегало на разклатения си стол,
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преплете ръце зад врата, впери замечтан
поглед в голата хубавица на стената пред
него и простена:
— Четох за това чудо! Две секретни технологии – „lazze eye” и „autvizion”,
плюс управление на играта! Но не очаквах да го пипна скоро. Имало произведени пробно само сто броя!
Мони усети заплаха в тона му. Интуитивно се сви в очакване и тънка вадичка пот го погъделичка по слепоочието. В
следващия миг посегна да си вземе подаръка, но хакерът го изпревари:
— Триста лева и става мой!
— Не се продава! – подскочи Мони
и повторно посегна към бюрото, да си го
прибере.
— Петстотин! – отсече хакерът и с
властен жест го възпря. Чичото се опули
и понечи да каже нещо, но издаде само
кратък стон.
— Ще ти дам десет лева, само ми
кажи как да го ползвам! – последните
думи Мони изстреля като картечница, защото обстановката ставаше взривоопас4

на. Чичо му пак понечи да каже нещо, но
от гърлото му се процедиха само няколко
нечленоразделни звука.
Хакерът видя, че сделката пропада, а
хлапето и чичо му не са за подценяване в
тясната стаичка, въздъхна тежко и рече:
— Остави тук десетачката и гледай!
Мони извади десетачката и я пусна на
бюрото. Стана горещо. Хакерът разкопча
якето си, а чичо му си свали шала от врата. Тънка миризма на мъжка пот и ухание
на бръснарски лосион уплътняваха въздуха
в малката стаичка като в сауна. Кафеварката
на масичката в ъгъла беше прегряла и подскачаше от нетърпение да види развръзката.
Без да й обръща внимание, хакерът плъзна
тънките си пръсти по периферията на подаръка, като че го галеше и рече тихичко, сякаш
навън дебнеше полицейският информатор:
— Ето го входа за зарядното, батерия е
много яка. Това е вход за кабел, ... това е за
флашка. Ето я 3D камерата, средният бутон
я включва, управлява галерията със записите и снимките и рови в паметта, левият
бутон спира играта, десният я активира, а
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ако натиснеш и двата, виждаш светия дух
пред себе си. Четох обаче, че са го проектирали за дистанционно управление на
3D принтери, а това с покемоните и светия дух… са само приложения! … А, сега
да ви няма, че ме ядосахте!
Двамата с чичо му не чакаха нито
миг. Мони грабна подаръка, измъкнаха
се през вратата и потънаха в тишината
на неделния следобед. Чичото не се впечатли от обясненията на хакера, освен от
предложената цена и тежко въздъхна:
— Що не му взе парите, бе?
— Не ми се говори сега. Ще си го
запазя! – Мони тъкмо искаше да каже:
„Само не казвай на нашите!“, но навреме
се осети, че тези думи ще окажат обратен
ефект и замълча. И без това чичо му не
разбра нищо.
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10. ШЕФЪТ
Слънцето клонеше на залез и лъчите му
се губеха в оплетените клони на огромните борове и кестени, обграждащи вилата
от трите страни. Мирис на влага и борина усилваха усещането за зима. Приказна
вила – разчупени форми, дървени чардаци,
вити стълби, безброй прозорци с кепенци.
Момчетата, които придружаваха Петър, си
изчистиха старателно обувките на входа и
го въведоха в приемната на първия етаж.
Пъргава камериерка му наля чаша пресен
портокалов сок за освежаване и го качи с
асансьор в приятна стая на третия етаж с
изглед към планината, да си отпочине преди вечерята. Петър имаше огромна нужда
тъкмо от това.
Изми се, преоблече нова риза и задряма на чистото легло. Скоро същото младо
момиче почука и каза, че шефът го чака.
В трапезарията на долния етаж, на голяма
елипсовидна маса от тъмно дърво със сервирана вечеря, го чакаше шефът. Едър мъж
с осанка на гладиатор, с прошарена коса,
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гладко избръснат, облечен в разкошен
домашен халат. Само липсата на лъскави шлемове, брони, наколенници, щитове и копия в ъглите на стаята, гоблени и
портрети по стените и фрески по тавана,
попречи на Благой да го възприеме като
истински рицар. Камината пукаше предразполагащо в ъгъла и нищо не напомняше, че ще се проведе тежък разговор.
Шефьт с небрежен жест и със също такова
изражение на лицето го покани на масата.
Разговорът тръгна непринудено, подгряван от бутилка скъпо червено вино.
Петър знаеше, че скоро ще дойде моментът, когато ще каже, че не разполага с
нищо, което интересува шефа. В разгара
на разговора от напрежение направо изтърси, че няма никаква джаджа и много
съжалява, ако несъзнателно го е подвел.
Очакваше буря с гръмотевици. Наистина
от десетина минути над Витоша се носеше грохот и силен вятър цепеше черното небе. Шефът стана от масата, отиде в
ъгъла до камината и хвърли две дебели
цепеници в огъня. Загърна се на гърди8

те с халата, седна на мястото си от другата
страна на голямата маса и рече:
— Наздраве! Виното е чудесно и времето също. Много ми е приятен този разговор
– вдигна чашата и я изпи до дъно.
Петър не можеше да каже същото. Проклетият страх го стискаше за гърлото. Найунизителното беше, че не знаеше от какво
се страхува! Отпи и чак когато гъстото вино
погали сетивата му, се отпусна на стола.
Шефът се изтегна удобно и скръсти
ръце. Никой не ги беше безпокоил от началото на вечерята. Сякаш къщата беше празна. Петър разбра, че предстои развръзката,
страхът изчезна и мозъкът му се проясни.
— Знам, че се срещна с малкия на хижата! Знам, че взе джаджата! Знам, кой ще
я използва и за какво!
Затова си шеф! Тъкмо щеше да му го
каже ...
— А ти затова си тук, защото джаджата
не е у тебе. Ако беше у тебе, ти вече щеше
да си другаде!
— Вечерята е много приятна, но не искам да Ви отнемам повече време – Петър се
надигна от стола.
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Шефът стана, приглади коса, погледна
го отново с мътно черните си очи и не
каза нищо. Обърна се бавно и отиде до
стената. Отключи вграден сейф, прикрит
зад скулптурна група от три бронзови
русалки и извади гравирана, черна метална кутия. Върна се до масата, отвори
я и му я поднесе мълчаливо. Малка керамична чашка с небрежно надраскани
знаци лежеше в кутията върху вишнево
кадифе. Отдолу лежеше ламиниран лист
с изображението и с разгънати всичките знаци. Приличаше досущ на праисторическата керамика, която беше видял в
музея. Перфектно копие! Оригиналът е в
Националния Археологически Институт,
но това копие – съвършено! Този човек
търгуваше с праисторическа керамика
и антики. Затова го покани. Сигурно ще
поиска да му направи още копия от чашката. Олекна му изведнъж. Това не е незаконно. На дали можеше да го направи?
От устата му се изтръгна почти неволно:
— Това е съвършено копие!
Шефът не му остави време за раз 10 

мисъл, изгледа го отново от глава до пети
втренчено и каза:
— Това е оригиналът! Съвършеното копие
е в Националния археологически институт.
Краката на Петър олекнаха, главата натежа и грешките му изплуваха най–отгоре. Отново се отпусна на стола. Защо му го
каза? Шефът можеше спокойно да излъже.
Така вече му е съучастник, затова го каза.
Логиката му започна да се възвръща бавно.
— Слушай сега, приятелю! Имам купувачи за чашките. Ще дадат луди пари. Това
са най-старите знаци в света. Но, ... искат ги
веднага, до два дена! Тогава ще дадат двойно! Направи го и ще станеш богат! Ще ти
дам голяма предплата! Тук и сега.
Нямаше думи за отговор.
Като през очите на удавник Петър видя
целия низ на събитията от последните дни.
Представи си и следващите – пари, разследване, обяснения, обвинения в съучастничество...
— Не мога да приема!
Повече не го интересуваше реакцията
на шефа.
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А той се усмихна тържествуващо и каза:
— Естествено! Ако можеше да вземеш
парите така веднага, нямаше да можеш
да свършиш работата – замълча видимо
доволен за учудване на Петър, който го
гледаше втренчено и мислеше, че просто
блъфира.
Шефът посочи луксозната поставка за
салфетки в средата на масата и каза:
— Всеки разговор край тази маса се
записва. Току–що спечелих с твоя помощ
хубав облог. Съдружникът ми твърдеше,
че ще вземеш лесно парите, а аз обратното. Но той не е българин и не знае. Ще
бъде изненадан.
— Тогава, ... да си тръгвам!
— Почакай де! Аз не те държа насила.
... Почакай да чуеш моето предложение!
Покълна ново неловко мълчание, но
шефът не го остави да узрее:
— Ето сделката. Освен лудите пари,
които не си виждал през живота си, и които ще ти платя за всяко съвършено копие
на малката керамична чашка, ще изпратиш на този адрес това нещо – подаде му
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през масата визитна картичка на престижно австрийско издателство, която извади
от вътрешния джоб на халата си, няколко
листа с печатен текст, с фигурки на чашката
и знаците върху нея и старателно опакован
диск с цялата информация:
— Това е завършен материал за изследванията ти относно първата азбука. Ти естествено не си авторът, но той пък не може
да ми осигури копията. В учебниците и в дисертациите на професорите пише, че първата звукова азбука е гръцката, а това не е вярно. Хиляди години по рано тя е създадена по
нашите земи. Ето го доказателството! – посочи доволно знаците върху чашката – До седмица ще получиш договор с издателството.
Ще ти осигурят публикация на български и
английски език и реклама. Ще станеш световно известен, а още не си завършил!
Петър пребледня.
— Не се вълнувай толкова. В България
няма кой да издаде такъв материал. Ще получаваш само мълчание, в най–добрия случай „мотивиран“ отказ. Знаеш защо!
Не знаеше защо! Можеше само да предполага, че щом това изследване противоре 13 

чи на писаното в учебниците и в дисертациите, то авторите им ще противоречат
на него. Но не разбираше, защо няма
нови учебници и нови дисертации? Шефът обаче разбираше и продължи:
— Сделката е чиста! Не носиш наказателна отговорност за нищо.
Аха, отговорността! Петър не мислеше за нея точно в този смисъл, когато
произнесе преди малко: „Не мога да приема“. Но в другия смисъл тя му беше още
по–тежка!
— Знам, какво ще кажеш. Може и да
си по-умен, но запомни от мен! Който не
може нещо за два дни, не го може и за
две години! – направи властен жест с лявата си ръка, а с дясната взе кутийката с
чашката – Ела!
Петър стана машинално и тръгна след
него към тясна врата в стената до камината. Влязоха в огромна библиотека с рафтове, натъпкани с книги до тавана.
— Тук са събрани всички изследвания на праисторическите знаци по нашите земи. Наех специалисти и ги разчетоха.
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На чашката са нанесени знаци, които пресъздават звуци от речта на хората, живели тук преди шест хиляди години и повече
дори. По-късно те са станали прототипи на
буквите от съвременните европейски азбуки. Там си пише всичко! Аз само повтарям, каквото съм чул. На чашката пишело
„Пази детенцето!“ С две думи – заклинание
за здраве. Пък може и отвари за лекарство
да са давали с нея.
Шефът с жест го изведе от библиотеката,
по стълбището и горния коридор стигнаха
до стаята, където отпочина преди срещата.
Влязоха и шефът рече с благ тон:
— Остани тук тази нощ. Момчетата ще
бъдат отвън. Никой няма да те смущава.
Това са само два дни, а животът ти занапред
се променя! Разбра ли?
Петър не беше се съгласил на сделката,
не беше показал с нищо, дори с най–нищожен жест или гримаса, че приема, но шефът
знаеше, че не може да откаже.
— Дай си телефона!
Даде му го! Отдавна беше минало осем
часа, а не беше се обадил на Павел, както
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се разбраха на тръгване. Сигурно той вече
звънеше на полицията със сигнал за отвличане и молба да проследят телефона му.
— Ще си го получиш. Вярвай в себе
си, колкото аз вярвам в теб! Успех!
Шефът се обърна и изчезна. Вратата
хлопна и Петър остана сам. Не беше сигурен, дали си вярва достатъчно.

 16 

14. ОРФИЦИ
В четвъртък сутринта Мони излезе малко
по–рано от обичайното време за училище.
Долу на тротоара пред входа на жилищната
кооперация набра Магдалена по телефона.
Разказа й развълнувано и набързо за вчерашната среща и за днешното пътуване и помоли да го извини за отсъствията, под предлог, че е болен и да не се притеснява, защото
не е вчерашен. След това влезе в близката
метро станция и потърси на указателната
табела с маршрута, къде да слезе най–близо до мястото на срещата. Беше само на две
спирки от там. Пристигна точно на време, за
да види как Петър излиза от такси на първата пресечка и тръгва към него. На входа
на ресторанта ги чакаше червена лимузина
с двама души на предните седалки. Като се
приближиха, шофьорът излезе, огледа ги недоверчиво, като че ли криеха автомати под
якетата, намръщи се, погледна лъснатите си
обувки и ръба на панталона и изсъска:
— Няма време за преобличане. Далече
е. Качвайте се отзад!
 17 

Вътре чакаше още един юнак, прилично облечен. Влязоха в колата, момчетата
свалиха черните очила и вторият, явно
знаеше къде отиват, защото смутолеви:
— Все на мен ми се падат тези откачалки. Виж, що студ е, а ние по баирите! – шофьорът го сръга и повече не проговориха.
Отоплението работеше, колата стъпваше тук, там по пътя и за малко повече
от четвърт час със задръстванията и светофарите, излязоха от центъра по посока
Бояна. От тук на сетне стана страшно. Мутрите на момчетата се опънаха до край.
А Петър и Мони не знаеха къде ги водят.
— Къде отиваме?
Юначагата отпред до шофьора се
обърна и ги изгледа с празен поглед:
— Не знаете, така ли? – по погледите
им усети, че е така.
Извади телефона и набра някого, вероятно сина на шефа:
— Излязохме от центъра, ама те не
знаели ... нищо. К‘во да правим?
Изслуша инструкциите и затвори.
Обърна се пак назад със същия поглед и
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занарежда с тона на учител по физкултура
пред първолаци:
— Шефът и приятелите му са орфици! –
спогледаха се дяволито с щофьора и Мони
забеляза в огледалото, че по дебелите му,
плътно стиснати устни, плъзна нещо като
усмивка, а юнакът продължи дълбокомислено – К‘вото и да значи това!
И продължи със споменатия по–горе тон:
— Имат си имение край Бояна и са измайсторили вътре истински тракийски храм.
Имат си жрец и ... абе ... всичко, ... к‘вото там
се полага. От де да знам, ... к‘во точно е, но
е ... автентично! Така казват. Там отиваме!
Петър и Мони неволно се спогледаха.
Не им звучеше страшно, но и не можеха
да се отпуснат. Сега вече на Мони му мина
мисълта, че наистина участва във филм, от
онези касовите, дето трудно се намират билети преди прожекцията. Беше учил по история за култа към великия тракийски певец
и музикант Орфей и съжали, че спомените
му от този урок са оскъдни. Минаха през
Бояна, край черквата и по–нататък излязоха
в полите на Витоша, отбиха се в едно откло 19 

нение вдясно и след още сто метра пътят
свърши. Момчетата излязоха от колата и си
навиха крачолите на скъпите панталони.
— Излизайте, че ни чакат! – Мони и
Петър се спогледаха отново, но нямаше
как, слязоха и се заоглеждаха. Красива пустош, снежец, кал и тръни по малка пътека,
която се губеше нагоре по стръмното.
— До храма път няма. И министри и
зидари ходят пеш нагоре – рече шофьорът и ги подкани с жест. Тръгнаха бавно,
Мони, Петър и двамата юнаци отзад.
„Дали и министри идват тук? Щом
казват, значи е вярно!“ заключи Мони и
внимаваше да не оцапа в калта новите
си маратонки. След петнадесет минути
по нанагорното пред очите им сякаш от
нищото изникна ниска ограда, зидана с
кал от ломен камък. Пътечката се провираше през дървена порта, пазена от два
каменни лъва от двете страни на входа,
несръчно изсечени от варовик. Минаха
през портата, но вътре в двора Мони не
видя никакъв храм, освен една ниска могила, оградена с втора каменна стена, на
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която през петдесетина стъпки в медни халки бяха окачени горящи факли.
Влязоха в тесен проход, прокопан към
основата на могилата, облицован с камък,
също осветен от закачени на медни халки
факли по стените. Юнаците ги побутнаха
да вървят право напред и изчезнаха вдън
земя. След двадесетина крачки коридорът
потъна под дъговиден каменен свод към
вътрешността на храма. След още толкова
влязоха в предверие – малка зала с иззидани от печени тухли стени, островърх таван с две врати на двете странични стени и
предна стена, измазана с бяла глина, с тясна
врата, водеща напред към главното помещение. То беше квадратно и в първия миг
не видяха нищо друго, освен внушителната
фигура на Жреца в средата.
Беше едър, възрастен мъж с дълга побеляла коса, величествена осанка, леко подпухнали очи с проницателен поглед, облечен
в дълга бяла дреха от фин вълнен плат със
сиви ивици по маншетите и ръбовете. За
голямо учудване на Мони брадата му беше
гладко избръсната, за разлика от всички
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жреци, които беше виждал по филмите.
Той стои с лице към тях прав пред тясна и
висока, трикрака дървена масичка и свещенодействаше. Пред него на масичката
имаше особен керамичен съд с две цилиндрични гърла, изрисувани с червена
боя, и с две вертикални дръжки. До днес
Мони не беше виждал съд с две гърла!
Първожрецът държеше във вдигнатите си ръце по един керамичен ритон с
дъговидна дръжка, украсен с последователни ивици от червена боя и графит, и
тържествено наливаше от единия вода в
едното гърло на съда под него, а от другия – вино в другото гърло.
В ъглите на залата горяха с леко пращене четири ароматни факли. Пламъкът
им отиваше право нагоре. Въздухът беше
свеж като в пролетна утрин, а димът изчезваше незнайно как в пролуки между
стените и тавана на залата. Стените бяха
гладко измазани с бяла мазилка и богато изрисувани с орнаменти. В средата на
всяка от тях започваха три концентрични
кръга от червена боя и завършваха с ква 22 

дратна рамка в ъглите. Таванът беше декориран по същия начин и това създаваше невероятно усещане за изгряващо ярко слънце
едновременно отгоре и от всички страни.
Стана изведнъж горещо и капчици пот
замрежиха очите на Мони. Жрецът остави
ритоните, повдигна пълния с вино и вода
съд с двете гърла пред себе си, отиде в дъното на залата до предварително загрят
жертвеник, който забелязаха едва сега, и
с ритуален жест изля от течността пенливи струйки върху него, последователно от
всяко гърло. Облак от пара избликна и разпръсна искрящи капки във фонтан, заедно
с упойващ аромат на прясно вино. Вентилацията действаше и ароматът мигновено изчезна заедно с дима от жертвеника. Жрецът
им подаде съда с двете гърла и ги подкани
да отпият, всеки от своята си страна.
Гласът на жреца беше дрезгав, но дълбок и силен:
— Чакам ви отдавна. След като осветих
водата и виното, ще ви изслушам!
— Отче, моля да ни предскажеш бъдещето – рече тихо Петър и Мони не можа да
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разбере дали въпросът беше сериозен или
в тон с постановката, в която участваха.
— Как ти е името, чужденецо? – Петър предполагаше, че вече знае доста за
него, но отговори невинно:
— Петър, Отче!
— Ще изпълня молбата ти!
.....................................................................
— Сега момчета, да говорим по същество! Видяхте древен тракийски ритуал
на яйцегадаене. Изпълних го с точни копия на храмовата посуда от онова време
– подсмихна се и допълни – ... е и с някой оригинали! Липсва ми само истински
древен тракийски олтар. Това очаквам
от вас. По вашия метод да принтирате в
умален вид олтарът на древния храм на
Великата Богиня Майка от Пизос. Той е
най–запазен и абсолютно непокътнат до
ден днешен. Ще получите много пари и
много благодат от боговете.
— Отче, ама защо тогава просто не
го пренесете? – въпросът на Петър беше
напълно логичен, но и напълно излишен,
защото, ако това беше възможно, нямаше да са тук.
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— Не е възможно, синко! Изсечен е от
масивна скала на недостъпно за тежка техника място. И ще предизвикаме негативна
реакция у местните. А целта ни е точно обратната!
— Как ще го открием?
— Като стигнете в древния Пизос, потърсете кметицата. Тя ще ви заведе!
На Мони му се прииска да попита, дали
древните селища са имали кметици, но Жрецът се врътна и бързо потъна в невидима до
този момент врата. Юнаците се появиха отново и ги изведоха навън, по същия път, откъдето бяха влезли. Свежият въздух им подейства
добре и като се опомниха, вече бяха извън
оградата и слизаха към колата. Беше изминал
само един час от влизането им в храма и още
нямаше обяд, а Мони се чувстваше премалял
и гладен. Помисли си за прясно изпечения
ритуален хляб на жреца и съжали от сърце,
че не изяде докрай закуската, грижливо приготвена от майка му сутринта.
Когато и Петър се опомни, отвори
смартфона си и затърси нещо. Търсеше всякаква налична информация за Пизос. Мони
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надзърна през ръцете му и прочете единственото налично в мрежата по този въпрос. Има каменен надпис, находящ се в
Националния исторически музей, в който
е описано създаването на емпорията Пизос през 202 година от римския император Септимий Север, и той е намерен до
село Димитриево.
Значи отиват право там!
— Момчета, знаете ли къде е село
Димитриево?
— Сутринта го открихме на картата.
Минава се през Чирпан и през две–три
села с имена на говеда – не им стана ясно
дали юнакът до шофьора се шегува, но
шегата беше неуместна. Най-малко дължаха уважение на наследниците на хората, изградили Пизос.
Излязоха на магистрала Тракия и поеха към Чирпан. От напрежението ли, от
очакването ли, на Мони му се замъглиха
очите и се отпусна на седалката. Умората
го надви и задряма.
Когато отвори очи, излизаха от Чирпан по междуселски път и колата се мята 26 

ше между дупките по изронения асфалт, без
да намаля скорост. Минаха през три села и
когато видя олющената табела на село Димитриево, Мони се зарадва, че най–сетне
ще спрат и ще се поразтъпчат от дългото
пътуване. Уви, очакванията му се оправдаха само за малко. Откриха кметството, но
там нямаше кметица, а кмет. Посрещнаха ги
малко подозрително, предвид външния вид
на момчетата, които ги придружиха плътно
чак до кметския кабинет. Кметът ги изслуша внимателно, каза че е чел и виждал на
снимка каменния надпис, но в околностите
на селото, там където бил намерен, нямало
нищо друго освен ливади и пасища. Древният Пизос се губеше в селската тишина и
никой не беше дори чувал за него.
Петър и Мони се почувстваха предадени. Когато хапнаха с момчетата по порция
недопечена скара в кръчмата срещу кметството и изпиха по халба разредена наливна бира, разочарованието им нарастна. Петър рече отчаяно:
— Като влизахме в селото видях само
равен терен, ниви и градини. На такова мяс 27 

то не се прави крепост, нито храм. Няма
възвишение и е напълно открито и незащитено.
Кръчмарят неволно дочу разговора и
рече:
— Момчета, има един стар учител в
Чирпан. Той не е жив, но е написал историята на района. Виждал съм я! Вървете в
Чирпан в библиотеката! Ще я намерите!
Събчев се казваше човекът.
Петър смутолеви „Благодарим“, шофьорът плати щедро сметката, четиримата мълком влязоха в колата и потеглиха
обратно. На момчетата никак не им се искаше да докладват на шефа за неуспешна мисия, на Мони не му се искаше да се
оправдава за изгубения ден пред Магдалена, а на Петър му се искаше да сканира
олтара на Пизос.
...........................................................................
Като стигнаха вече беше късен следобед. Имаха на разположение час–два
до смрачаване. Нямаха обаче време да
се насладят на чудесната гледка, зелените ливади, пищните хълмове и простора
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към река Марица. Влязоха в манастирския
двор и в малката черквица. Набързо разгледаха стенописите с надежда да открият
нещо от Пизос. Петър си купи и запали две
свещици за покойните си родители. Младата послушница, незнайно откъде попаднала
на това свято място, прибра сръчно парите
и се опита несръчно да загаси останалите
от предишни посетители прегорели свещи
под иконостасите. Тя потропваше с лачените си черни обущенца по каменните плочи
в предверието на черквата и често, често
поглеждаше под забрадката към стаите на
игумена на втория етаж.
Пийнаха вода от лековития кладенец,
минаха покрай скалните ниши на Свети
Атанасий, по мостчето над Старата река и
по пътеката, и веднага пред тях се изправиха стръмните западни скалисти стени на
древния Пизос. Трябваше да се изкачат!
Кални обувки, изподрани якета и мирис
на мъжка пот. И за какво? Да се уверят, че
цялата площадка на платото беше обрасла
с трънки, шипки и глог. Но попаднаха в девствено, приказно кътче, където рядко стъпва човешки крак.
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Въпреки тревата и храстите върху
терена се виждаха останки от сгради и
опасващи селището каменни стени. Височината на платото беше около петдесет
метра над нивото на реката и от него се
откриваше великолепен изглед: на изток
се виждаше Димитровград, на север – полето към Карасура, на запад – долината
на Марица до Първомай, а на юг – склоновете на Родопите.
В радиус от десетина километра нямаше по-високо, естествено по-укрепено
и стратегически по-удобно място за крепост и крайпътна станция на главния път
на Тракия, на левия бряг по течението на
река Марица.
Бяха в Пизос! Но от храма на Великата
Майка нямаше и следа. Денят си отиваше,
а не бяха намерили олтара!
Мони не знаеше да се радва ли или да
плаче! Новичкото му яке беше за боклука. Какво щеше да обяснява на майка си.
Тя сигурно отдавно го търсеше. Телефонът му нямаше обхват. Добре, че помоли Магдалена да я успокои под някакъв
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предлог. Освен това, Мони не беше сигурен,
че са открили Пизос. Как така професорите
пишат, че е край село Димитриево, а те за
един ден го откриха тук. Професорите не четат ли книги, не знаят ли, че Пизоският камък
е пренесен?
Тогава на върха на платото се появи Дон
Кихот заедно с кметицата. Силуетът, очертан от високата фигура на брадат мъж, им
се стори като Дон Кихот, а тоягата, с която си проправяше път, като дълго копие на
фона на залязващото слънце. Като наближиха, Дон Кихот се превърна в същински
Индиaна Джоунс с дългопола кожена шапка, който махаше към тях от пътеката, извиваща се по стръмния склон откъм селото, а
зад него едва виждаха дребната фигура на
кметицата. Срещата стана на беседката на
западния край на платото с чудесен изглед
към селото, реката, околните поля и стария
път към Карасура, и беше много приятна за
отмалелите им тела. Но най-важното – Индиaна Джоунс, чието рожденно име беше
Петко, и кметицата Ирина отдавна знаеха,
къде е храмът.
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Петко рече:
— Елате, да ви заведем при чудесата
на нашата земя – той беше поет по душа
и директор на библиотека.
А храмът, по точно останките му, лежаха само на стотина метра от беседката, но гъсталакът от храсти правеше невъзможен достъпа до него откъм върха
на платото. Как не се сетиха, че Главният храм на Великата Майка не може да
бъде в крепостта. Поклонниците щяха да
я пренаселят. Върнаха се малко обратно
надолу по пътеката и свърнаха по тясно
отклонение всред тръните. Поеха отново
към ръба на платото и на полянка всред
храстите видяха западната стена на храма, запазена на метър над тревата. Не очакваха чак толкова! Но имаше още!
Върху масивен каменен блок, вероятно паднал от стената, беше изсечен голям
раннохристиянски кръст. „Явно храмът е
християнизиран още през античността,
може би от самия Свети Атанасий” – тази
помисъл споходи Петър, когато си спомни прочетеното в нета, че навръщане от
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Сердиклийския църковен събор през 344
година, Александрийският епископ Атанасий отседнал по тези места.
Кметицата Ирина приседна на стената и
въздъхна:
— От малки играем по тези камъни.
Дано е дошло време, селото ни да се прочуе с тях! – огненокестенявата й коса хвърляше бляскащи отенъци – Тази красота и
това наследство е грехота да останат скрити! –обходи с ръка целия хоризонт, като че
ли искаше да помилва всичко с пръстите си.
— Красота, ама без пари за благоустройство и разкопки никой не идва. Поклонниците на манастира дори не подозират за древния храм тук горе – рече Петко,
свали шапката, избърса чело със стилна
кърпичка и отново я прибра внимателно
във вътрешния джоб на коженото си яке.
Продължиха по пътечката нагоре, тя се
разширяваше и стигнаха до каменната площадка пред входа на храма. Тук се събираха пътищата откъм Карасура, от Пизос и
пътят от селото, по който дойдоха.
Петър предположи, че точно тук на пра 33 

га на храма е стоял камъкът с крушите.
Само с една десета от това в Гърция щяха
да направят световна атракция. А пред тях
се ширеше трънлива пустош. Дори и иманярите не познаваха района. Нямаше ги
обичайните огромни изкопи, нито захвърлени отпадъци и забравени в суматохата
на някакво щастливо откритие инструменти. Имаше само блаженство и тишина.
— Ама ние искаме да видим олтара! –
тези думички можеха да осмислят целия
ден и похабените якета, и умората, и калните обувки.
— Бе, как го пропуснах! Елате! – Петко поведе обратно дружинката надолу
по пътеката. На полянката, където лежеше огромният каменен блок с кръста, на
десет крачки от него в тръните и ланската
шума, Петър и Мони видяха монолитен
каменен блок с правоъгълна форма, подравнен и изсечен в средата, с два улея от
източния и западния му край, единият от
които водеше към малка каменна щерна,
а другият направо към майката земя.
По средата природата, подпомогната
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от ръката на древен майстор, беше оформила стилизирано изображение на утробата на Великата Майка. Кръвта или виното,
разляти върху нея, щяха да изтекат на изток
в каменната щерна, а на запад в пръстта.
Петър извади подаръка и внимателно засне олтара от всички страни. Повтори упражнението, прегледа записите и остана доволен.

Стъмваше се. Петър си размени телефоните с Петко и кметицата, благодари им
сърдечно и се разделиха в основата на платото, там където пътеката се разделяше – на
ляво за манастира и надясно към селото. По
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обратния път бързо и безмълвно стигнаха до колата, тъкмо преди клисарят да
затръшне масивната манастирска входна
врата. Шофьорът даде газ и от тъмнината наоколо заизскачаха зловещи очертания на изсъхнали дървета и страховити
изоставени къщи. Глух и сляп за околния
свят, Петър старателно преглеждаше изображенията на олтара. Момчетата мълчаха и час по час хвърляха ядни погледи
към калните си обувки и изподрани ръкави. Мони беше толкова уморен, че заспа на задната седалка почти веднага и се
събуди, чак когато пристигнаха и Петър
го раздруса да покаже на шофьора, къде
да го оставят.Преди Мони да слезе, Петър
му пошушна:
— Следващата седмица ще опитам
да принтирам отлара от поликарбонатно
влакно. В умален мащаб, но достатъчно
голям, за да го вземат в храма и да платят!
След това ще делим и ще ти върна подаръка за известно време. Като излезе нова
поръчка, пак ще ми го дадеш!
Мони нямаше какво да каже. Съгласи
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се мълчаливо. Вечерта вкъщи мина тежко.
Наложи се да дава обяснения на родителите си и понеже не можа да измисли нищо
друго, разказа им, че е посетил два тракийски храма, един нов и един древен, един
наблизо и един надалеч, и че се е записал в
кръжок по археология.
Майка му се усмихна, а баща му въобще не му повярва. Мони обаче беше се понаспал в колата и бодро започна да описва
подробно храмовете и олтара, отвън и отвътре. Баща му се зачуди насериозно, а майка му помисли, че е гледал поне два филма
днес. После се спогледаха и единодушно
прекратиха разпитите.
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17. СОЛТА НА ЗЕМЯТА
В понеделник след училище Магдалена му се обади, тъкмо когато Мони си
мислеше, че Петър има големи проблеми с глинения печат и знаците по него и
няма скоро да се чуят. Мони не очакваше
кой знае какво от печата, пък и не знаеше
дали е автентичен. Магдалена пък имаше
планове за следобеда, да води Мони на
изложба и след това на кино. Мони нямаше никакви планове и се съгласи, въпреки
че му стана някакси неловко. Изведнъж
си даде сметка, че от както получи подаръка, целият му живот се завъртя около
него. Интуитивно разбираше, че това не
е много добре. А, от както се запозна с
Петър, въпреки разликата във възрастта, станаха като близнаци. Сякаш Петър
диктуваше съдбата му. Като излизаше за
срещата, в тона на налегналия го самокритичен анализ, изведнъж му просветна
мисълта, че всяко нещо си има цена. И че
това е цената, която Мони плаща за участието си в екшъните, предизвикани от подаръка. Но дали си струваше?
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Майка му и баща му гледаха на всичко
това строго прагматично и се интересуваха
само, дали е полезно за бъдещето му. Филип и Андрей приемаха подаръка като чудо
от приказка, кацнало съвсем случайно не на
тяхното рамо, а на приятеля им. Петър внасяше научен елемент, Магдалена се присъедини с мистичните си желания към общия
коктейл и често Мони губеше крехката граница между реалността и магията. Защото от
гледна точка на средностатистическия здравомислещ седмокласник, всичко случващо
му се напоследък, си беше чиста магия.
Следобедът с Магдалена обаче премина
напълно реално със сладолед, емоции и целувки. Никой не спомена нещо свързано с
подаръка и с Петър. Прекараха си чудесно!
Мони я изпрати до вкъщи и навръщане за
пръв път от месеци започна да си подсвирква. Това продължи до входната врата на тяхната кооперация, когато Петър му се обади:
— Пращам ти по мейла нещо изключително! Разгледай го! Ще станем богати и най–
сетне ще мога да си напиша дисертацийката,
пък ти може да си купиш билет за Марс!
 39 

На Мони никак не му се пътуваше
вече, камо ли до Марс.
— Намерих най-добрия спец по архаични езици и азбуки. Направо ти изпращам материала. Уникално нещо открихме! Да видим, дали ще го използваме,
както се полага?
След кратка пауза, в която Мони се
чудеше дали да попита за своето участие
в този проект, Петър продължи с поверителен тон:
— Принтирах едно копие, но не ми
хареса. Знаците нямат достатъчно релеф.
Ще правя корекции в цифровия модел и
тогава пак ще принтирам. Ще стане! Ще
се чуем скоро! И умната!
Мони се прибра късно в къщи и след
неизбежните въпроси и обяснения, вечеря и кратка почивка, се усамоти в стаята
си и отвори файловете, изпратени от Петър. Прочете:
е на„Неслучайно първата буква
чертана по-голяма. Върху писменото
поле на печата отдясно на ляво е нане 40 

сено “Syr”. Това е тракийската дума за сол.
Това е търговски щемпъл “Сол” върху чували или съдове, пълни със сол. Съответно
четенето на огледалния отпечатък върху
глинената пломба става отляво надясно.
Тракия, като естествен търговски кръстопът на Балканите, е била стратегически
център за търговия със сол. Недалеч оттатък
Хемус се намира селищната могила Провадия - Солницата, която има културен пласт
с дебелина около 6 м и диаметър 105 м и
лежи върху огромния пресечен конус на
най-голямото и всъщност единствено находище на каменна сол на Източните Балкани.
Добивът и търговията със сол са причина за натрупването на изключителното „богатство” от производителите и от търговците. Тази стока е трябвало да бъде маркирана
и защитавана. Надписът върху този печат е
търговски. Той доказва, че в праисторическа Тракия има защита на собствеността и
писмена традиция“.
Виж ти! Трудно си представи хората от
преди осем хиляди години. Кой е товарил
чувалите със сол, кой ги е броил, кой е уд 41 

рял печата?
Не можа да си обясни, защо в учебниците не пише нищо за това? Нали живееха върху същата земя, от която излезе
печатът. И чашката, за която научи от Петър, беше от тази земя. Спомни си нещо,
което чу от баща си преди време, когато
разлистваше учебника по история за пети
клас: „Сякаш е писан в чужбина!?“ Тези
думи се отрониха от устните му тогава, но
повече нищо не каза по този въпрос.
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