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Добре дошли
в
Канал „Фъндом“

О

божавам слънчевите дни, защото
винаги ме зареждат с хубава енер-

гия. Но най ги обичам, когато правя двете си любими неща: да карам колело и да
съм с приятелките си Селесте и Киара.
Когато карам колело, се чувствам свободна, все едно летя, сякаш съм бял лист,
който няма граници. Същото е, когато
рисувам и оставям въображението си да
ме води навсякъде. Трудно е да го обясня, но сякаш всичко около мен оживява –
толкова е забавно!

6
А за Киара и Селесте какво да кажа?
Те са всичко за мен, те са най-добрите ми
приятелки за приключения. Затова днес,
щом се срещнахме в парка, извадих телефона си, за да им покажа рекламния клип,
който току-що бяха качили от „Фъндом“.
„Фъндом“ вече си има собствен канал! Място, където заедно ще творим и
създаваме невероятни неща“, казва пред
камерата Хасмин. До нея са Себастиан
Виялобос и Кевшо. И двамата обявяват:
„Днес във „Фъндом“ ще има мега парти по
случай откриването! Започна обратното
броене…“.
– Трябва да намерим билети за партито! Веднага! – казах на моите приятелки.
Така че и трите бързо си сложихме
каските и се качихме на колелетата си, за
да отидем до „Фъндом“, готови на всичко,
за да се сдобием с билети.
Като пристигнахме, заварихме хора,
които постоянно ходеха насам-натам, заети с подготовка за партито. Пикси ръко-
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водеше всичко, тъй като отговаряше за
организирането на откриването. Изглежда, непрекъснато говореше по телефона.
Опитах се, без да я прекъсвам, да я
поздравя и да я попитам за билети. Киара
є каза, че ние също сме в списъка. Но се
оказа неуспешен ход! Без да се подразни,
Пикси ни отговори, че нямало никакъв
списък!
– Билетите свършиха. Въпреки това
беше добър опит, момичета! Край на играта – добави тя вместо довиждане.
В същия момент засякохме две момчета и с едното, как да кажа, за секунди
се погледнахме и… О! Това засичане на
погледи беше разтърсващо! Но не ми
попречи да забравя целта си и щом зърнах Себастиан Виялобос да излиза от Канала с чаша чай в ръка, се втурнах да го
питам за билети.
Също като Пикси, и той ни каза, че
не му е останал нито един. В този момент някой от работниците го извика и
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Себастиан си остави чашата на масата.
Това беше нашата възможност! Без да
се бавя и секунда, извадих един маркер
от раницата си и нарисувах една усмивка на чашата. Когато Себастиан се върна
и вдигна чашата към устата си, ефектът
беше повече от прекрасен: усмивката от
чашата се беше отразила върху лицето
му! Направих му снимка и я качих със
заглавие „Една усмивка струва повече от
всичко“ и го тагнах. Като я получи, очите
на Себастиан светнаха и той ми подари
два билета, които били обещани на някого, но не дошъл да ги потърси. Какво щастие! Мисията е почти изпълнена! Тъкмо
обмисляхме как да се сдобием с третия
билет, когато се появиха двете момчета, с
които се засякохме преди малко. Очевидно, бяха чули разговора ни.
– Здравейте, момичета! Проблемът ви
е решен – имам един билет и мога да ти
го дам, но условието е да дойдеш на партито с мен – каза ми Алекс, докато дър-
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жеше билета и ме гледаше право в очите.
В този момент се появи Пикси и без да
иска, ми се притече на помощ.
– Каква случайност само, момичетата
искаха билети – каза Пикси.
Аз се възползвах от момента да грабна билета от ръката на Алекс и без да му
оставя време да реагира, отговорих:
– И той просто ми го даде без нищо в
замяна… Колко щедро!
Да изберa какво да си облека за партито, не беше никак лесно. Пробвах всичко, докато най-после успях да постигна
визия, която ми харесваше. Но като че ли
ми липсваше някакъв по-интересен аксесоар и затова започнах да претърсвам
чекмеджето си, докато не попаднах на
една от любимите си гривни. Под нея се
подаваше снимка на сестра ми Елена.
Снимката беше от един семеен рожден ден. И двете седяхме зад пианото на
Елена. Сестра ми, както винаги, беше

10
със златистата си кърпичка, вързана на
ръката.
Взирах се в снимката, когато някой
отвори вратата. Помислих, че е баща ми,
и понечих да я скрия, но не успях. За щастие, беше мама.
Татко не обича да си спомняме за сес
тра ми, а пък мама разбира, че спомените ми за Елена ми помагат да се чувствам
по-добре. Сестра ми винаги се смееше и
пееше и когато се сещам за нея, изпитвам
радост.
Двете си поговорихме малко за нея и
накрая мама каза:
– Жалко, че спря да пееш след инцидента с Елена.
Тогава є напомних думите, които тя
винаги повтаря: всеки си има свой начин
да се справи с болката.
Мама ме остави в стаята, за да довърша приготовленията си, а после тръгнах
да се срещна с Киара и Селесте, за да отидем заедно на откриването на „Фъндом“.
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Първият човек, когото срещнахме,
щом пристигнахме, беше Яндино, а малко след това се появи Кармин – „момичето тренд“ в едно ретро кабрио в червен
цвят. Пристигането є беше толкова впечатляващо, че дори дърветата я оглеждаха. Беше на супер високи токчета и в
блестящо облекло, изглеждаше като истинска кинозвезда. Със своя видеоканал
Кармин беше успяла да стане една от
най-важните уебзвезди на „Лаикс“ и нейните „почитатели“ я обожаваха. Това се
видя на влизането є във „Фъндом“, защото
не спираха да искат селфита с нея. Мис
ля, че бяха особено внимателни, защото в
последното си видео, което качи, Кармин
каза, че се е разделила с приятеля си и
се разплака пред камерата. Лошо ли ще
бъде, ако кажа, че не є вярвам особено?
След театралното є пристигaне асистентката є Мара я следваше на всяка
стъпка, за да я снима за канала є „Со
Кармин“.
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Ние също си направихме селфи на
входа и влязохме, напълно готови да бъдем удивени!
„На откриването сме“
#ФъндомПарти
„Фъндом“ беше залят от цветни светлини, имаше огромен тотем с фотоапарат
за правене на селфита и страхотна парти
атмосфера.
Всички очаквахме с нетърпение началото на излъчването и когато Кевшо, Хасмин и Виялобос се появиха на сцената, хората започнаха да викат и да ръкопляскат.
– Добре дошли на партито по случай
откриването на Канал „Фъндом“! – изрече
в екстаз Кевшо.
– Да посрещнем нашия първи гост –
Джон Кабайеро! – обяви Виялобос и веднага започнаха да излъчват на живо неговото изпълнение.
Когато сетът на Джон свърши, го качиха на сцената, за да му задават въпро-
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си, а ние се възползвахме от момента да
отидем в студиото, защото имах голямо
желание да видя магията, която се случваше за стрийминга.
Пикси стоеше пред пулта и се зарадва, като ни видя.
– От тук ли се излъчва Канала? – попита я Киара, сочейки към един бутон.
– Да, от там пускаш на живо. Вече
всичко е готово… – отговори Пикси.
Обясни ни набързо някои технически
неща, а след това каза:
– Ей сега се връщам – и излезе от
студиото.
Като видях изоставения пулт, ми хрумна идея и погледнах с усмивка приятелките си. Нямаше нужда да им обяснявам
нищо – веднага разбраха всичко.
– Хайде, влизайте. Обещавам ви, че
няма да съжалявате – казах им, като им
сочех пулта.
Въпреки че Селесте се поколеба малко, в крайна сметка и двете дойдоха. За-
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слушах се и в момента, в който приключи интервюто на Джон, натиснах бутона,
който ни показа Пикси и ЗАС! Лицата на
Селесте и на Киара се появиха на всичките монитори на „Фъндом“!
Момичетата започнаха да пеят и веднага се видя, че на публиката є харесва
онова, което се чуваше.
– Благодарим на всички! Надяваме се
да ви е харесало! – каза Киара, развълнувана, когато свърши песента.
– Аз съм Селесте, а това е приятелката ми Киара. Тя е повече от приятелка, тя
ми е като сестра – добави Селесте и междувременно сплете пръстите си с тези на
Киара, за да образуват сърце.
Когато видях как направиха сърце,
също като нас с Елена, бях напълно шокирана. В онзи ден сестра ми беше изрекла същите думи: „Ти си ми повече от сестра… ти си ми приятелка…“.
Толкова бях изненадана, че като се погледнах в едно огледало, въображението
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ми ме отнесе на крилата си и изведнъж
видях Елена, която се приближаваше към
мен. Все още, объркана, хукнах към тоалетните и затворих вратата. Елена беше
със златистата си кърпичка на ръката и
ми се усмихваше нежно. Двете запяхме
заедно, докато в един момент осъзнах,
че пея сама и съм щастлива. Много се зарадвах на усещането да пея със сестра си
отново.
Излязох от тоалетните и отидох на
терасата. Трябваше да се възстановя и
да подишам малко свеж въздух. Както си
стоях в единия ъгъл, замислена за това,
което ми се случи, чух гласовете на Кармин и Мара, които идваха към мен.
Кармин нареждаше на Мара да я снима и между двете се усещаше известно
напрежение. Но аз все още бях в моя
въображаем свят и дори не забелязах, че
Кармин ми говори нещо. Искаше да се
преместя от мястото, където бях седнала,
за да не вляза във видеото є.
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– Виж, ей там има много по-подходящо място – предложих є аз, когато разбрах, че говори на мен, – а освен това
винаги можеш да ме изтриеш, когато обработваш видеото.
Но Кармин си беше капризна и доста
досадна.
– Искам този кадър. Моля ти се… нали
знаеш с кого говориш?
– Може би с някого, който не знае да
обработва видеа?
Кармин се възмути още повече и си
тръгна, без да ми отговори. Когато станах
и аз, се засякох с Виялобос и го поздравих за партито. Започнах да се извинявам
за изненадващото участие на Селесте и
Киара, въпреки че нямаше нужда:
– Не се извинявай, бяхте страхотни – каза с усмивка той и веднага добави: – Имам предложение за теб. Искам да
нарисуваш една стена до терасата. Какво
ще кажеш?
– Съгласна съм! – отговорих въодуше-
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вено. Каква голяма възможност! Даваше
ми цяла една стена да нарисувам, каквото поискам!
След празненството отидохме с приятелките ми вкъщи да вечеряме. Сега вече
можех да им разкажа какво преживях,
докато ги гледах как направиха сърцето
с ръце.
– Направихме го, без да мислим, хиляди пъти сме виждали снимката ти с
Елена и сякаш ни е останало в подсъзнанието… – каза Киара така, сякаш се
извиняваше.
– Всичко е наред, момичета. Не беше
тъжен спомен, точно обратното. Спомних
си за времето, когато пеехме заедно и без
да съзнавам какво правя, започнах да пея.
– Запяла си отново? Навярно имаш
нужда… – каза Селесте.
– Не, беше нещо моментно. За мен
да пея е като да говоря със сестра си. Не
мога да го правя пред други хора.
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След това обсъдихме всички лайкове,
които бяхме получили за участието си, и
както обикновено, накрая се смяхме. Невероятно е, че продължаваме да сме такива приятелки още от времето, когато
бяхме малки, и въпреки годините, които
прекарах в Бразилия! Не бих заменила
това приятелство за нищо друго!
Когато момичетата си тръгнаха, започнах да мисля какво да нарисувам на
стената. Седнах на бюрото си и се огледах
за нещо, което да ме вдъхнови. По принцип черпя идеи от най-обикновени неща,
така се случи и този път. Въображението
ми се развихри и започна да преобразува
всичко наоколо в различни други неща.
Едно хрумване доведе до друго, после до
още нещо… Понякога си мисля, че всичко, което ме заобикаля, може да ми послужи за творческо съзидание.
След известно време вече бях готова с
рисунката, която щях да направя на сте-
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ната. Колко вълнуващо!
На следващата сутрин отидох в стаята
на Елена да потърся златистата кърпичка
със заоблени краища, която тя никога не
сваляше от китката си. Исках да проверя
дали все още пази нейния мирис. Потърсих я в един шкаф и измежду няколко стари снимки, часовници без батерии и всякакви други предмети намерих кутията.
Вътре беше кърпичката, прилежно
сгъната. Поднесох я към носа си, за да я
помириша, и установих, че въпреки годините миризмата беше точно каквато си я
спомнях.
Прибрах кърпичката, а мама извади
отнякъде една доста по-голяма кутия.
– Вчера се замислих за това, което ми
каза – започна тя, докато присядаше до
мен. – Знаеш, че ние с баща ти понякога
сме…
– Скучни? – казах є шеговито.
– Щях да кажа загрижени – отговори
ми с усмивка мама. – Заради това, кое-
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то стана с Елена, и двамата искахме да
те защитим, да те предпазим, доколкото можем. Но мисля, че вече си голяма,
и когато ми каза, че се чувстваш добре,
когато си мислиш за нея, си спомних за
тази кутия – каза мама и ми я подаде. –
Това са нещата на Елена, които ми изпратиха след инцидента. Винаги ми е било
страшно трудно да ги гледам, но реших,
че може би ти би искала да ги видиш.
– Разбира се! Благодаря ти, мамо.
Целунах я с благодарност и тя ме погали нежно по косата. Отворих кутията и
в нея видях дънково яке, няколко книги и
чанта с фотоапарат Hi8, в който все още
имаше лента. Не можех да повярвам! Това
беше фотоапаратът, който Елена носеше
навсякъде. Истинско съкровище! Трябваше да видя какво има на тази лента!
Когато отидох на терасата на „Фъндом“, за да нарисувам стената, заварих
Виялобос, който вече беше подготвил
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всичко: беше ми оставил няколко кутии
боя, а също така беше помолил Пикси да
заснеме процеса, за да направи таймлапс.
Рисувах в продължение на няколко
часа, докато не ми свърши боята и трябваше да потърся още. Когато се върнах
на терасата с кутиите боя, видях Мануел,
момчето, с което ни се засякоха погледите предния ден, който стоеше и гледаше
стената с възхищение.
– Ти ли го нарисува? – попита ме веднага той.
– Уау, ти си бил гадател? – казах му
иронично, сочейки към боите и нацапаните ми дрехи.
– Да, имам такива способности – засмя се той. – Много добре стои.
– Благодаря. Още не съм готова… Аз
съм Биа. Всъщност името ми е Беатрис,
но всички ми казват Биа. А ти?
– Аз съм Мануел. И как се научи да рисуваш? – попита, видимо заинтересован.
Но преди да му отговоря, той видя, че
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влиза Мара, извини се и си тръгна почти
на бегом.
– Изглежда бързаше… – казах през
смях на Пикси, която стоеше отстрани и
снимаше.
Изведнъж ми хрумна, че Пикси може
да ми помогне да дигитализирам лентата
на фотоапарата на Елена, така че го извадих от раницата и я попитах дали може
да стане. И знаете ли какво? Каза ми, че
може! И не само това, ами взе лентата и
ми каза да съм спокойна, защото тя ще се
заеме с всичко. Това много ме обнадежди. Така че скоро ще имам новини. Или
може би не толкова скоро, но ще има.
Докато рисувах, се заслушах в някаква песен. Някой долу свиреше и пееше –
звучеше невероятно хубаво! Песента
беше прекрасна и чувствена. Както ми
се случва често, музиката ме отнесе и полетях с крилете на въображението. Във
въздуха трептяха цветни вълни, които ис-
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каха да ме отведат на мястото, откъдето
идваха звуците, и сърцето ми заби силно.
Почувствах се дълбоко свързана с тази
песен, дори долавях душата на човека,
който я изпълняваше. Ала внезапно този
човек спря да свири.
Малко по малко излязох от вглъбяването си, въпреки че продължавах да съм
много развълнувана.
Когато си дадох сметка, че Киара и
Селесте стояха наблизо и ме гледаха, без
да разбират какво се случва, поискаха
да им обясня какво става с мен, но какво
друго можех да кажа освен:
– Само някой много специален човек
може да свири така. Трябва да разбера
кой е той.

Вече прочетохте ли
BIA: На ваканция
с приятелки?

