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Г Л А В А  П Ъ Р В А

КОЙ е В СаМОЛеТа?

В
зирам се в далечината през малкия прозорец и вече 
съм почти сигурен, че долавям градския пейзаж на 
внушителния Лос анджелис пред нас. Самолетът се 

движи толкова бавно, сякаш някой е натиснал бутона 
за забавен кадър и имам чувството, че дори облаците 
под нас ни изпреварват със светкавична скорост. За
почвам да различавам познати забележителности и с 
вълнение се обръщам към нея. 

– Ванеса, виж, това е Малибу! – побутвам я по бедро
то, за да насоча вниманието є към един от кварталите 
на знаменитостите, който се простира по хълместо
то крайбрежие под нас.

– Как разбра, че е точно Малибу?  – удивлява се от
навигационните ми умения Ванеса.

– Гледал съм Кардашиян и дженър повече, отколкото
е здравословно, и можеш да си представиш – съобщавам 
с тон на самосъжаление заради „пъстрия“ ми социален 
живот и американските риалити шоута, които съм 
принуден да следя. 

– Онова там не е ли… – Ванеса ахва, виждайки белите
букви на хълма в далечината, а лицето є грейва в ожив
ление.
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– да, надписът „Холивуд“, а зад него е обсерватори
ята Грифит – допълвам пейзажа с педантичния тон на 
досаден учител по география.

– Ти май си живял в ел ей в някой предишен живот –
смее се тя и отмества поглед от надписа в далечината, 
за да похвали безупречните ми познания.

– не в предишен, скъпа, аз живея тук в мечтите си –
съобщавам с треперещ глас като актьор след номинация 
за Оскар. Оставаше само да щракна театрално с пръсти.

– Представи си обаче всичко да е само един сън – пов
дига вежди Ванеса в лукава усмивка. 

– ако е сън, нека потрае поне докато кацнем на ле
тището – отвръщам остроумно и продължавам да из
следвам пейзажа под нас. Огромният Eърбъс се снишава, 
след като прави завой и скоростта изведнъж започва да 
ми се струва много побърза от обичайното. Сградите 
и улиците се размазват, а ние се движим стремител
но към земята. Вероятно от съпротивлението, което 
оказва тихоокеанският бриз, летателният апарат за
почва да вибрира силно, но сме толкова близо до пис
тата, че всеки момент ще я докоснем. Звукът дразни 
слуха ми. Колесницата среща земя. Последва не толкова 
меко приземяване и целият се разтрисам.



За автора

Станислав Койчев – Стан

Той е на 25 години и родом от Пловдив. Поизвестен 
е като Стан. През 2013 г. публикува първото видео от 
новия си канал „inStanT“ в мрежата за видеосподеляне 
YouTube и в последните 5 години е споделил повече от 
200 клипа на разнообразна тематика. В момента може 
да се похвали с над 245 000 абонати и над милион гледа
ния всеки месец.

Стан е завършил националната търговска гимна
зия в Пловдив със специалност „икономика и менидж
мънт“, а след това продължава висшето си образование 
по мениджмънт в „Сити Юнивърсити“ в Сиатъл, къ
дето е един от студентите с найвисоки резултати. 
Той е взискателен перфекционист и човек на полярни
те емоции. Заедно с приятелката си Стефи са найпо
пулярната влогърска двойка в България.



През 2017 г. излиза дебютният му роман „невидим“, 
който оглавява класацията на верига книжарници „Хе
ликон“ за найпродавани заглавия за годината и става 
носител на награда „Бисерче вълшебно“ в категория 
„Мечтатели“ за 2017та. есента на същата година 
Стан представя друг свой проект – „Органайзерът“, 
който има за цел да събере на едно място полезна и не
обходима информация за ученика.


