НЕВИДИМ

С ТАН

3

Книгата се издава под това лого, запазена марка на ЕГМОНТ.
Всички права запазени. Нито книгата като цяло, нито части от нея
могат да бъдат възпроизвеждани под каквато и да било форма.
„Невидим“ © Станислав Койчев
Тази книга е художествена измислица. Всяка прилика с действителни лица,
места и събития е напълно случайна.
Редактор Десислава Недялкова
Коректор Таня Симеонова
Дизайн и илюстрации на корицата Стоян Атанасов @Kontur Creative
Вътрешно оформление Стоян Атанасов @Kontur Creative
Издава „Егмонт България“ ЕАД
1142 София, ул. „Фритьоф Нансен“ 9
www.egmontbulgaria.com
Отпечатано в „Ропринт“ АД, София, 2017
Тираж: 9000 бр.
ISBN 978-954-27-2029-4

ГЛАВА ПЪРВА

КОНТРОЛНОТО

Т

опъл и нажежен въздух изпълва класната стая, а погледите на всички привидно са вперени в малките бели
листчета хартия, на които са написани задачите за
контролното. Госпожа Спирова се е погрижила да направи
преписването почти невъзможно, надрасквайки математическите уравнения с възможно най-кривия и нечетлив почерк, на който е способна. Някои хора биха сметнали това
за немарливост, други – за невежество в използването на
съвременните технологии. Уви, те не са били сред малцината, посещавали учителската стая и имали досег до служебния принтер. Достъпът до него е строго ограничен не
толкова заради натоварения му „график“, а по-скоро заради
множеството нетрадиционни функции, които изпълнява.
И понеже трудно може да се определи като една от новите
придобивки на гимназията, той често прегрява и чистачките „тайно“ го използват за претопляне на обяда си. Допотопният уред редовно регистрираше повреди, вследствие
на попаднала разлята манджа из недрата му. При тези условия нямам и капка съмнение защо класическият метод с
лист и химикал си остава сред топ предпочитанията на
Спирова.
Днес тя е особено концентрирана. Марширува строго
между двете редици с чинове и потропва равномерно с металните токчета по изкривилия се паркет. Звукът, който
се издава, е леко дразнещ, особено когато единият ток все-
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ки път се заклещва в една и съща цепнатина на изгнилото
дърво. Някой по-находчив човек би сменил маршрута при
подобна пречка, но дали заради праволинейния си характер,
или по-скоро с пълното съзнание, че това адски много дразни околните, Спирова продължава да кове по паркета и да
спира в една и съща дупка. Въздишките и пъшканията в стаята стават все по-тежки и започват да се чуват сподавени
кашлици и стенания. В този момент някой леко ме бутва
по рамото.
– Мръдни си ръката! – прошепва ми нервно Нора, която
се е залепила до мен на калкан и усещам как ми диша във врата и ме ръчка с вече запотената си ръка.
– Пак ли? – отвръщам отегчен, че за десет минути не е
успяла да разчете отговора ми на втора задача и отмествам уж деликатно ръка. Признавам, че тя е най-добрият ми
приятел и може би е един от малкото хора в класа, добре де,
в гимназията, които са в състояние да ме понесат, но все
пак не обичам да преписват от мен. И не защото съм стис
нат, а по-скоро защото си знам късмета и имам чувството, че все нещо ще се случи и ще ни хванат. Представям си
как точно в момента, в който казвам, че уравнението има
два корена, всички кашлици и подсмърчания в класната стая
утихват, Спирова идва, зашива ми един шамар зад врата и
ме порицава публично, че подсказвам. Не, това не е много реалистично, по-скоро ми зашива двойка в бележника, но дори
и на това не съм съгласен.
– Стефане, мръдни си ръката да си сверя отговора, че
числото ми е някакво извънземно! – изсъсква през стиснати
зъби Нора.
– Ти какво очакваш да получиш? Спирова нарочно ги е
мислила такива с отговори от по половин километър – измърморвам, в опит да я успокоя. В този момент усещам
удар зад врата. Вече си представям как Спирова си е измъкнала металното токче и ме е центрирала в тила. Оказа се
обаче топче хартия, с която някой ме е уцелил, за да привлече вниманието ми.
– Какво получи на шеста? – избоботи момчето, което
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седи зад мен и е направило барикада на чина си, за да не види
никой как чевръсто борави с калкулатор.
– Нямам шеста.
– Как нямаш шеста бе, смотльо?
– Нямам, друга група съм! – започвам леко да повишавам
тон, изнервен и от липсата на течаща мисъл в главата на
Алекс.
– Хубаво, само гледай какво те чака след часа! – заканва се
той.
Заплахите рядко имат ефект върху мен, получавам ги
редовно и нямам намерение да се поддавам на някакъв си
страх. Аз съм странният и това да ми подсвиркват и да ми
се подиграват по коридорите е част от ежедневието ми.
Не знам дали защото съм късметлия, или защото вдъхвам
някакъв респект у другите, но досега все още съм се разминавал с боя. Предполагам, че е първото. Ако бях слаб, щях да
се предам и да ме използват, но явно съм замесен с друга мая
и това ги вбесява още повече.
Спирова се завърта за последен път и с дрезгав от продължителното мълчание глас съобщава, че трябва да се ориентираме към приключване. Какво ориентиране? Единственото нещо, към което сме ориентирани в момента, е да си
сверим отговорите, преди да предадем листовете. Всички
го правим! Дори и тези от нас, на които обществото несправедливо и доста пошло е лепнало определението „зубъри“! Двама от последните чинове вече изгоряха, защото
Спирова им надуши отворените приложения за решаване на
уравнения. Трябва да си тотално безмозъчен, за да седнеш
на последния чин и да се опитваш да преписваш. Всеки учител знае кои ученици сядат там. В случая оправдавам двете
кифли, защото вината, че ги хванаха, не беше изцяло тяхна. Просто едната е потупвала прекалено много с дългите
си нокти тъчскрийна на телефона и той взел, че запецнал
точно на отвореното приложение. Иди после да обясняваш, че не мамиш.
Математичката събра всички листове и прилежно ги
оформи на купчинка на бюрото си. Опита се да ги набута
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в кожената си чанта, но тя вече даваше заето от подаващото се баницоподобно тесте контролни – реколтата є
за деня от предишните класове. Усещам, че е изнервена и є
е малко сложно да вземе стъпалото на подиума, подпирайки
се леко на саксията с фикуса. Но добрият стар фикус е държеливо растение и е понасял къде-къде по-агресивно отношение. Миналата година учителката по география едва не
го отнесе с картата на Европа.
Часът приключва, а аз имам спешна нужда от чист въздух. Проветряването на стаите явно е крайно непопулярна
практика в нашето училище. Подбутвам Нора, която се е
прeпотила няколко пъти и по челото є е избила стабилна
вадичка пот, стичаща се по зачервените є бузи. След всяко
контролно е така – не є понасяха и след това колабира на
чина.
– Хайде, да се омитаме! – подканвам я аз.
– Нещо ти е много весело, а? – отвръща леко ядосана.
– Да, контролното приключи, знаеш как си падам по тях.
Каквото сме написали – написали, няма смисъл да го мислим –
заявявам съвсем спокойно.
– Така ще кажеш, кой знае какви съм ги навъртяла. Ако не
изкарам пет и петдесет, ще си ударя главата в смотания
сборник със задачи, който решавам от една седмица!
– Уф, Нора, голяма си бележкарка! Какво ти пука толкова – пет да е, важното е, че мина и в близките няколко
седмици не се налага да слушаме марша на металните токчета – все още се опитвам да є вдъхна доза позитивизъм,
макар да осъзнавам, че е невъзможно. Тя е като вкисната
боза след контролно и постоянно мрънка за нещо.
– Да, лесно ти е на теб! Решаваш всичко, без да си даваш
зор, и накрая – шест!
Тъй като знам, че разговорът ни в този момент е безсмислен, а времето навън е повече от перфектно, я хващам за
ръка и я извеждам от сградата, която явно не є влияе добре.
Въпреки че се дърпа и мърмори след мен, аз съм се устремил
към двора с широка усмивка и от погледа ми някак се изплъзва
летящата към мен пластмасова чиния с пържени картофи.
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– Стеф, внимавай! – вика Нора зад мен.
От не толкова далече Алекс се е прицелил към лицето ми.
Мишената е ясна и целта е постигната.
– Иу! – бавно изхвърлям настрани шрапнела, който отнесе лицето ми.
– Получи ти се, мразя кетчуп! – решавам да се измъкна
остроумно.
Кабинетите гъмжат от ученици, които подават глава
и се подбутват един друг, подсмихвайки се на загубеняка с
размазан кетчуп по лицето.
– Да видим дали другия път ще ми се правиш на интересен, като те питам нещо! – хили се самодоволно Алекс,
получил одобрението на верния си паж Даниел. Издавайки
звуци, описващи победа на група маймуни от африканската
джунгла, двете момчета се понасят някъде зад гимназията
да отпразнуват победата си.
Усещам погледа на Нора, която съчувства на поредното ми публично унижение. Тя, изглежда, го приема доста по-трудно от мен. Не е като да не съм свикнал, но пък
вътрешно знам, че един ден гимназията ще свърши, а аз ще
съм на по-добро място, далеч от двете маймуни, както и от
тези, които са публика на унижението ми и се подсмихват
пасивно отстрани. Където и да съм, ще погледнат на мен
по друг начин, но отново ще са публика. Може би просто
прекалено много мечтая, но какво пък – Дон Кихот се е борил срещу вятърни мелници. Ще вярвам в каквото поискам!
– Дай да се разходим! – вече със съвсем друг тон ме приближава Нора. Няма и помен от вкиснатото є настроение
или от контролното по математика. Явно успях да я разсея, дори и с кетчуп по лицето.
– Искаш ли мокра кърпичка? – пита още по-загрижено тя.
– Луда ли си? Кетчупът е от добрия. Излъгах Алекс, че не
обичам, защото другия път картофите ще да са с майонеза,
а от нея се обривам.
– Ти си ненормален!
– Така, като се замисля, ще е добре да ми дадеш тази
мокра кърпичка все пак, защото има опасност да започ-
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на да смърдя на кисело, а не искам да ми лепнат още един
прякор.
Стигнахме до нашата пейка, която е в парка до гимназията. Там прекарваме почти всяко междучасие, говорим си
глупости и философстваме за живота. На това място Нора
е изключително остроумна и успява с лекота да измисля истории с неприятен край за учителите, които не харесва.
„Нашата пейка“ е личният ни, открит клуб на загубеняците. Тя ни е като персонален психотерапевт: изслушва ни,
не задава въпроси и най-важното – не се налага да си плащаме
след всеки сеанс. Естествено, не е само наша, защото други
преди нас са се „тагнали“ с перманентен маркер, да не говорим, че дъските є „крещят“ подкрепата си за няколко местни футболни отбори. Настанявайки се на пейката, Нора се
обръща към мен плахо:
– Как го правиш?
– Кое? – питам аз, макар и много добре да знам какво има
предвид.
– Да не ти пука и да обръщаш всичко на ирония?
– О, пука ми, просто си представям това, което искам,
и знам, че няма да е все така. Повярвай ми, един ден аз ще
мятам чиниите с пържени картофи... образно казано.
– Възхищавам се на позитивизма ти.
– Не ми ли вярваш?
– Понякога... Просто си мисля, че животът на „непопулярните задръстеняци“, както ни наричат, никога няма да
е по-различен и тарикатите винаги ще намират начин да
успяват.
– Може би е за добро. Какво се очаква от нас в противен
случай? Да превием гръб и да се оставим на течението, за да
не се отличаваме от другите? Лесното никога не ме е привличало.
– Просто понякога ми се иска да имаше повече хора като
нас.
Без да го изрича, знам какво є липсва. Тя винаги е искала
да има повече приятели, да се движи в по-голяма компания.
Не я виня, повечето хора предпочитат да са заобиколени
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от тълпа хора, които да им пляскат при всеки изречен оригинален лаф, а Нора определено пуска много добри, особено
когато е в настроение. Миналата година в осми клас беше
готова да запали цигара, за да се впише в компанията на
„кифлите“ и да я мислят за готина. Ако тогава бяхме приятели, щях да є зашлевя шамар, без да ме е грижа дали ще ме
намрази, или не. Понякога просто си казвам: „Стефане, ти
си или пълен темерут, който не прави никакви опити да
се впише в обстановката, или другите хора са безумно отчаяни да са част от някаква групичка на всяка цена“. Много пъти водя този разговор със себе си и в повечето случаи
стигам до извода, че май просто съм темерут.
Часовникът на Нора внезапно иззвънява, което значи, че
междучасието е вече към края си. Трябва да се върнем в задушния осми кабинет, защото ни чакат още три часа. Не
съм особено въодушевен от единия, тъй като е физическо, а
днес отново не съм настроен да се премятам като акробат.
Нора пак има извинение, че „не е в кондиция“. Щеше ми се и
при мен да минават тези номера.
Оставащите часове протичат очаквано скучно. Историята леко ни разсъни, но ефектът е краткосрочен, след
като класната успя да ни отегчи с изчитане на правилника и събиране на бележките за отсъствия. Не усещам как се
озовавам на спирката и се качвам в автобуса. Днес имахме
допълнителни часове и престоят ми в училище се удължи
до късния следобед. След дългия ден единственото, което
виждам, са размазаните светлини върху замъгления от влага прозорец на автобуса, размиващи и сменящи се, докато
тромавото превозно средство се носи по пътя към вкъщи.
Броя само светофарите, защото нерядко ми се случва да
заспя и да се озова на последната спирка. Обвинявам за това
радиото на телефона ми, което върти едни и същи изтъркани парчета. Все се каня да си направя мой си плейлист, но
така и не се заемам с това, ей така, от чиста проба мързел.
Последен светофар и съм си вкъщи.

ГЛАВА ВТОРА

ВОНЯЩИ ИЗНЕНАДИ

О

питвам се да отворя входната врата, но всеки път историята се повтаря. Появяват се толкова много научни обяснения за какво ли не по света, но не и за феномена,
наречен „раницата на Стефан“. Не знам дали не е някаква
черна дупка, нито от каква материя е направена (космична, може би, защото иначе си е най-обикновена брезентова
раница), но винаги когато заключа вратата и пусна ключа в
нея, той веднага минава в режим „невидим“. В много редки
случаи се оказвам късметлия и успявам с ръка да го намеря
на дъното, най-често заровен сред трохи, кламери, листчета и други древни артефакти. За съжаление, това е като да
ти се паднат двадесет лева от лотарията, но днес, както и
почти всеки друг ден, се налага да обърна всичко от раницата и да го изсипя на пода. Майка ми се е погрижила да сложи
по-широка изтривалка, в която редовно се спъваме с баща
ми, понеже е с дебел косъм, но пък е доста удобна за изсипване на чанта и издирване на дребни предмети. Започвам да
ровя измежду всички тетрадки, листове и учебници, които
се разстилат на земята и лека-полека се прокрадва притес
нение, защото ключът не се вижда никъде. Междувременно по вратата се чуват ноктите на нашето четириного,
което дращи от другата страна, усетило присъствието
ми. Това е кучето ми Феликс, чакащо да бъде разходено, и
по нервното скимтене усещам, че бойлерът му скоро ще
изпусне. Не след дълго ще нададе вой и съседите ще се пода-
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дат, за да станат свидетели за пореден път на моя резил.
Точно когато губя вече надежда и си представям как съм запилял цялата връзка с ключове и тя се е озовала в ръцете
на някой бандит, ненадейно забелязвам малката месингова
висулка, на която е изписано Ключът към успеха, да се подава от учебника ми по биология. Дръпвам висулката и с успокоение установявам, че всичко си е както трябва. Камък
ми пада от сърцето, все пак това е нещо много ценно. Не
висулката на ключодържателя, тя вървеше с едни дънки,
които си купих, а самите ключове. Всеки път се заканвам да
махна всички безполезни, за които майка ми незнайно защо е
решила, че са ми необходими. Не разбирам защо ми е ключът
от мазето, като там човешки крак не е стъпвал, откакто
се помня. Единствените ценни предмети са няколко буркана със зелеви листа, но майка ми не слиза долу, защото я е
страх от двуметровите плъхове, които обитават помещението. Не съм ги виждал – такива легенди се носят от
съседката Шона, а тя има доста развинтено въображение и
винаги се оказва свидетел на всичко в кооперацията, най-вече на клюките.
За мое щастие, не успявам да привлека вниманието на
съседите. Отварям вратата и от нея като фурия изскача
Феликс, който е чакал този момент дълго време. За малко
куче е доста енергичен, но такива са териерите. Макар и
йоркширски, все пак е териер, нищо, че името му напомня
котешко. Слагам му каишката и потегляме на разходка, без
дори да сваля раницата си. Не желая да рискувам нито минута, защото Феликс има неприятния навик да наводнява
апартамента. Докато ме дърпа, за да маркира поредното
дърво, аз си мисля колко е красиво навън през пролетта.
Трудно ми е да се разхождам с него, никога не мога просто да
вървя и да си мисля някакви неща. Пролетта навън обаче се
усеща, макар че вече е здрач. Във въздуха се носи една много
специфична миризма, едва доловима, но не и за мен. Успявам
да я разпозная, дори и примесена с аромата на скара от близката кръчма и постоянно боботещия изнесен аспиратор на
съседката Шона. Тя много обича да пържи риба и кюфтета.
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Точно когато поемам поредната дълбока глътка пролетна
свежест, усещам как кецът ми рязко поднася и леко залитам
настрани. Оказва се, че съм настъпил нещо меко и хлъзгаво
и докато тялото ми реагира с адекватното контра движение, нагазвам в същата нестабилна субстанция и с другия
крак. Ясно какво е. Не всички стопани на кучета са съвестни
като мен и почистват след любимците си. Съдейки по размерите на „нещото“, животното, което го е оставило, е
извънредно едър любимец.
Тъкмо се каня да бръкна в чантата, когато усещам как
нещо ми вибрира в гащите. Оказа се, че незнайно как съм изключил звука на телефона си, а той, по закона на Мърфи, се
е скъсал да звъни точно тогава. Няколко неприети повиквания от Нора и едно от майка ми. Естествено, първо набирам мама. Очаквам от отсрещната страна да започне с
порицание защо не се обаждам, но се оказва друго.
– Стефане, на разходка с кучето ли си? Защо не си вдигаш
телефона? – съвсем спокойно започна майка ми, макар и да ме
засипа с въпроси, преди да кажа „здрасти“.
– Да, ей сега след малко се прибираме. Бях си разсипал... –
в този момент решавам да спестя разказа с търсенето на
ключа, защото майка ми изпада в тих ужас, когато чуе поредната история за моята непохватност, та замазвам положението някак. – Бях си разместил настройките по време
на час и съм го оставил на безшумен режим.
– Добре, хайде, качвай се, че имам нещо за теб! – усещам
някакъв ведър ентусиазъм в гласа є. Трябва да е нещо важно
и хубаво. Забързвам крачка и преди да усетя, вече съм в антрето. Развявайки буйната си руса коса, майка ми ме посреща, но настанилата се усмивка на лицето є за части от
секундата се превръща в изкривена гримаса, провокирана от
нещо на пода.
– Какво си настъпил? – бурно възкликва тя и тонът є
няма нищо общо с този по телефона. В същия този момент
до ноздрите ми достига миризмата на онази мека субстанция, която преди броени минути настъпих и съвсем бях
забравил след разговора. Обръщам се бавно назад и виждам
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как формата на подметките ми маркира паркета с кафява
и мазна текстура. Още по-лошо – целият вход вече е осеян с моите следи и не се налага да си детектив или съседката Шона, за да разбере човек кой е главният заподозрян за
„ароматните стъпки“, тъй като недвусмислено водят до
нашата врата. Без да задавам излишни въпроси връчвам Феликс на майка ми и се залавям да залича уликите с помощта
на парцал и препарат за почистване на под. В желанието си
да си спестя историята за загубените ключове се забърках в
още по-голяма и миризлива схема.
– Не знам дали е от пубертета и бушуващите хормони,
но нямам никаква идея защо съм толкова смахнат и мозъкът ми функционира забавено на определени моменти. Не
е да кажеш, че съм глупав, защото в училище всичко винаги е шест, нямам грешка. Може би това е един от другите
въпроси, на които науката не дава ясен отговор. Мога само
да се надявам, че не съм единственият непохватен и некоординиран тийнейджър. Ето – веднъж трябваше да ритна
топка на двора на училището и така я ритнах, че тя отскочи високо и влезе през отворения прозорец на един от
кабинетите. За мое щастие, топката улучи преподавател,
който не ми преподава... засега. Може би моята непохватност е кармична. Нора не вярва в тези неща, тя е толкова
прагматична, чак се чудя понякога как ме понася.
Потъвайки в размишления, докато чистя кучешките изпражнения от стълбището, усещам как някой се задава. Не
след дълго разпознавам баща ми, който се изкачва по стълбите и учуден да ме види с парцал, възкликва с типичното
си чувство за хумор:
– Стефчо, какво става бе, татко, да не си новата чистачка на входа? – вкарва характерната за него шеговитост.
Баща ми е от тези хора, които са сериозни в работата,
но вкъщи са тотални лиготии. Ако трябва да го сравня с десерт, най-много се доближава до суфлето. Гледаш го на външен вид – стегнато, сериозно, стои си в чинията, а като го
пробиеш – те залива със сладък разтопен шоколад. Сигурно
като порасна и аз ще съм така. Разбирам го, все пак е човек
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със сериозен бизнес – не може да си позволи да е някой лапнишаран и да ръководи други хора, а още по-малко да ги накара
и да работят за него. Това, което не разбирам обаче, е защо
независимо че съм вече на 16, той все още ме третира като
бебе.
– Тъкмо привършвам, но знам, че това винаги е било мечтаната професия за теб, така че ако искаш мога да ти отстъпя парцала? – влизам в стила му.
– Имаш чувство за хумор, метнал си се на мен! – веднага
оцени остроумието ми. – Майка ти каза ли ти, че в понеделник заминаваме?
– Заминаваме? Къде? Как? – Явно е пропуснала да ми съобщи важното нещо, заради което толкова бързо се върнах
от кучешката разходка, а поразията ми е отклонила вниманието є.
– Хайде, няма да ти разказвам сега на стълбището, а като
седнем да вечеряме – изтананика той по стълбите и отвори входната врата.
Не е честно, ама никак даже! Мога да полудея, когато
баща ми влиза в ролята на ТВ водещ. Умело използва похвата за засилване на напрежението, както при риалититата преди да пуснат рекламите, за да не превключиш на
друг канал. Разбирам, че е досадно да слушаш как някой те
убеждава, че трипластовата тоалетна хартия забърсвала по-добре от двупластовата, но все пак не е готино да
тръпнеш в очакване. Вече изгарях от любопитство за какво пътуване става въпрос и защо научавам в последния момент. В ентусиазма си пъхвам крак в кофата с препарата,
пластмасата не издържа на напъна и се пръсва, измокряйки
целия ми крак. Изобщо не ми пука, че съседката Шона гледа
през шпионката на входната си врата и документира всяко
мое провинение в домовата книга. Сега искам да знам всичко
за това мистериозно пътуване! Хващам кофата и парцала
под мишница и с капеща диря се отправям към къщи.

ГЛАВА ТРЕТА

МИСТЕРИОЗНОТО ПЪТУВАНЕ

З

ахвърлям раницата в стаята си и преди да съм успял да
обеля и дума, майка ми връхлита със замах.
– Влизай в банята и остави всичко за пране! – заявява
доста по-топло от предишния път.
– Мамо, ти кога възнамеряваше да ми кажеш за пътуването? – малко троснато се обръщам към нея.
– Баща ти не може да си държи езика зад зъбите, казах му,
че искам да е изненада! – сърдито отбелязва тя.
– Добре, хайде, кажи ми! – вече не издържах, треперех
като петгодишно хлапе, което чака да му връчат подарък,
за който отдавна си мечтае.
– Влез в банята, че си мръсен като прасе, и идвай да вечеряме, там ще ти разкажем и съм сигурна, че ще се израдваш
на макс! – майка ми се опитва да влезе в тон с популярен
жаргон.
– Вие сериозно го карате като по сценарий в някой латино сериал! – изнервям се още повече. Не желая да разпитвам,
просто влизам в банята, защото отвратителната миризма на онова, което настъпих, ме преследва навсякъде. Да не
говорим, че мокрите салфетки на Нора не успяха да се справят кой знае колко добре с кетчупа и усещам как шията ми
лепне, когато навеждам главата си.
– Нора, забравих! – веднага, щом си спомних за пържените
картофи, се сещам за Нора и несъзнателно възкликвам на глас.
Пропуснатите повиквания, за които тотално бях забравил.
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Ужас, сега ще се цупи цяла седмица и ще има драми. Тя е доста
докачлива, понякога ме третира сякаш съм є гадже. Кой знае
за каква глупост се е присетила или иска да коментира някое
ново селфи на кифлите от класа. Искам душ! Смърдя на куче!
Завъртам кранчето на смесителя и усещам първите
струи да падат върху тялото ми. Няма нищо по-успокояващо от топлата вода и парата от нея, а това е моят вариант за СПА в домашни условия. Добавям малко от любимия
ми ментов шампоан и комбинацията между аква– и ароматерапия е завършена. Точно от това имам нужда. Парата,
която изпълва банята, започва да приспива съзнанието ми и
ме връща в училищното фоайе, припомняйки унижението с
летящите пържени картофи и погледите на съучениците
ми, които го приемаха като крайно забавен комедиен скеч.
Всъщност те не са виновни. Това е като при театъра. Отиваш и щом представят нещо смешно – започваш да се смееш,
та нали за това си си платил билет. Те са просто една тълпа.
Може би трябва да го приемам като театър, въпреки че не
съм актьор и още по-малко някой ми е плащал за унижението.
Успявам да го прикрия пред Нора и останалите, но въпреки
това помня всяка обида, всяко подмятане и всеки поглед. Не
е нещо, което би ме сломило, дори и да е страхотна драма,
но въпреки това го помня. Постоянно си повтарям: прави го,
сякаш не ти пука. В един момент наистина ще спре да е голяма работа. Мъглата в банята става прекалена! Увеличавам
студената вода, за да се върна в настоящето и да избистря
съзнанието си. Ще трябва да стягам куфар тези дни, чака ме
пътуване! Трябва да се обадя и на Нора. Влиза ми малко вода
в ушите, но бързо я изкарвам с подскоци. Започвам да чувствам напиращия в мен глад, а миризмата на паста болонезе недвусмислено подсказва какво ще има за вечеря.
Излизането от мократа баня си е истинско предизвикателство заради хлъзгавия под. По най-бързия начин се довличам до стаята си, обличам спортния суитчър и нахлузвам старото и износено долнище с вече висящи ластици на
крачолите. Тази деформация се получи, когато Феликс беше
още малка топка за бели и захапваше долнището ми, а аз го
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теглех, защото отказваше да се пусне. Мислеше си, че може
да постигне нещо със своите шестстотин грама и няколко
млечни зъба. Така се раздели и с три от тях. Както казах –
куче с нрав и желание да се бори с великани.
– Стефане, спагетите ще станат на подметка, хайде,
идвай на масата! – провиква се майка ми точно преди да вляза в трапезарията.
– Болонезе – в унисон с предстоящото пътуване! – с театрален замах презентира баща ми. И двамата са артистични и чалнати. Нищо чудно, че им се е родил такъв син
като мен.
– Добре, нямате си представа колко съм гладен! Не беше
нужно да ме чакате – правя се на слабо заинтересован тийнейджър, за да ги провокирам сами да изплюят камъчето.
– Е, какво ново днес в училище? – сякаш за да ме дразни,
леко ухилена, започва разговора майка ми.
– Сериозно ли? – възкликвам, без да прикрия отегчението
си. Не смятам да ги огорчавам с историята за летящите картофи, така че просто обобщавам същественото от деня: –
Нищо особено, ден като всички останали, контролно по математика, мисля, че направих всичко и май са ми верни.
– Супер, значи едно пътуване до Милано ще ти се отрази
добре – дестинацията най-накрая е оповестена от скъпия
ми баща.
– Милано? Никак не е зле! – определено съм впечатлен.
Предишният път, когато бяхме в чужбина, беше само за
един ден – в Сърбия. Ходихме някъде близо до границата, за
да ядем плескавица и нещо друго, което явно беше приготвено в не особено хигиенични условия, в следствие на което
получих доста неприятни стомашни премеждия, да ги наречем, ако мога да се изразя по-ласкаво.
– Ще бъдем там за няколко дни, защото главният супервайзър на проекта излезе в болнични и баща ти няма кого
друг да прати.
– И татко ще трябва да наблюдава да няма гафове? – опитвам се да си изясня ситуацията.
– Точно така – кимва с глава баща ми и продължава, – но

24   СТАН

няма да ви карам да стоите с мен, докато работя. С майка
ти ще разгледате, ще обиколите магазините, ако имате настроение за шопинг.
– Ти луд ли си? И аз искам да супервайзвам! – подскачам
вече крайно ентусиазиран от новината. Баща ми има рекламна агенция и постоянно правят някакви кампании за разни
клиенти. Като бях по-малък, обожавах да ме взима в офиса,
особено когато работеха по рекламата за някоя вафла. Обикновено имаше цели кашони с безплатни мостри и аз не пропусках да си изпрося някоя и друга за вкъщи. Най-интересно
ми беше самото заснемане на кампаниите. От известно време страшно се запалих по снимачния процес и киното въобще. Винаги съм искал да участвам в някой филм или в краен
случай – в някоя реклама. Това обаче няма вероятност да се
случи, защото колкото обичам камерите, толкова и се страхувам от тях. Баща ми казва, че не ядат хора, но така са казвали и за човекоядците от тихоокеанския басейн. Трудна работа, но все пак всеки път, когато има шанс, присъствам на
снимките и се пренасям в един друг свят.
– Сигурен ли си? – пита ме майка ми, с надеждата да предпочета разходките.
– Абсолютно!
За някои хора светът на рекламата е изкуствен, нагласен, но в моите очи си е истинско изкуство. Има и не особено сполучливи реклами, но те най-често се отнасят за
лекарства и дамски принадлежности. Онези, неприятните,
които ги пускат точно когато решаваш да вечеряш със семейството пред телевизора.
– Снимките са само два дни, през останалото време ще
можем да разгледаме града и ще посетим едно от дефилетата от седмицата на модата – като запален екскурзовод
майка ми обобщава набързо програмата ни.
– Седмицата на модата, Лора, сериозно ли? Това е невероятно съвпадение – учудва се баща ми. Явно той не е запознат с предстоящите събития в Милано толкова добре,
колкото майка ми.
– Да, Тео, всичко съм проучила – кокетно потвърждава
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тя, замятайки кичур коса.
– Нужно ли е да присъстваме и на това? – вече с не чак
толкова голям ентусиазъм питам аз. Пропуснах да отбележа, че майка ми се занимава с мода и тези събития за нея са
нещо епохално. Все пак има значение дали пролетната откотюр колекция на най-лансираните дизайнери включва чувал
за картофи, преобразен на рокля за няколко хиляди долара.
– Разбира се, че е нужно! Трябва да съм наясно с новите
тенденции – заявява майка ми, сякаш доказва ползата да се
знаят всички математически теореми в реалния живот.
– За какво ще са снимките, татко? – обръщам се към баща
ми, защото темата за модата е неизчерпаема според мама.
– Правим една много свежа кампания за ховърборди, която ще снимаме на един от площадите в Милано.
– Кой ще участва в кампанията? – обикновено кампаниите се правят с популярни лица и ми е любопитно кой ще
се чекне на ховърборд насред оживен площад в сърцето на
Европа.
– Една от италианските тийн сензации – Роберто – отвръща баща ми. Името обаче не ми говори нищо, може би
защото е от италианските сензации, а не от нашите.
– Някое певче от музикален формат ли? – иронично се
опитвам да налучкам. Иронично, защото не понасям надутите тийн звезди, които произвеждат музикалните формати – със или без талант.
– Не, това е един от инфлуенсърите им? – уточнява
татко.
– Инфлу– какво? – запъвам се на поредната чуждица,
описваща нещо, което вероятно спокойно може да се назове
и на български.
– Ютюбър, влогър, наречи го както искаш – поясни баща ми.
– Еха, интернет звезда, яко – но не съм особено впечатлен. Въпреки че следя доста ютюбъри, не си представям, че
някой ще има смелостта да застане по своя воля пред камерата и да се снима. Сигурно тайно завиждам. Може би има за
какво, явно момичетата там са влюбени и обожават този
Роберто. И мен ме обожават в училище... учителите, също
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и чистачките. Казват, че съм много възпитан и винаги си
изхвърлям боклука в коша, а не до него.
– Ще заснемем няколко маневри с джаджата и фотосесия с
продукта, даже ако остане някоя мостра, може да я покараш
и да те снимаме и теб – подхвърля между другото баща ми.
– Да ме снимате? – недоверчиво възкликвам аз.
– Да, защо не? За спомен – уверено заявява татко.
– Тате, имам четворка по физическо. Трудно ми е да балансирам двата си крака в една равнина, когато ме изпитват на
петдесет метра спринт почти винаги финиширам последен.
– Стига де, знаеш ли какви хлапета на по десет години го
карат!
– Аз не съм тези хлапета – на косъм съм да разкажа защо
бърсах стълбището, но решавам, че няма нужда от този натуралистичен детайл на масата. Баща ми сякаш скрито си
мечтаеше да съм атлет.
– Тео, престани да тормозиш детето! Метнал се е на теб,
ти си същият спънат кон като него – майка ми се включва
съвсем на място и поне преценката є отговаря на истината.
Успява да закопае баща ми и той веднага сменя темата.
– Добре де, голяма работа. В понеделник летим много
рано, затова в неделя ще пътуваме до София, където ще
преспим и на сутринта ще ни откарат на летището – преминава към организационната част.
– Стефане, ще ти напиша извинителна бележка за цялата следваща седмица, тъй като не се знае точно докога ще
сме там – прошепва майка ми, докато татко се е залисал и
проверява старателно някакъв график в телефона си.
– О, трябва да се обадиш на класната и на мобилния, тя вече
не вярва в извинителните бележки, би се усъмнила дори в мен.
– Днешните деца сте много изобретателни вече, нищо
чудно.
– Да, така е, откакто Даниел написа извинителна белеШка за Алекс, и то с правописна грешка на гърба от контролното по физика, е взела нещата много насериозно.
– Е, то има и доста неграмотни родители – със сподавен
смях отвръща майка ми.
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– Да, и някои от тях стават учители – продължавам със
същия тон. – Имаме и такива примери в училище.
– Семейство! – прекъсва ни татко след кратко ровене в
телефона, вдига глава и е готов да се включи в разговора. –
Ще си изкараме страхотно в Италия, а току-що намерих
малко работа и на Стефан!
– Работа? За мен? – възкликвам, без да крия учудването
си. – Не ми казвай, че след днешното почистване на стълбището домоуправителката ме е харесала и решава да ме
назначи за постоянно?
– С риск да те разочаровам – не е това – заявява с престорена театралност баща ми. – Трябва ни някой, който
да заснеме „Зад кадър“ на снимачния процес в Милано. Клиентът е заложил и активност в социалните мрежи.
– И искаш аз да го направя? – надигам се от масата, втрещен от поредната новина.
– Да, навит ли си?
– А заплащането? – шеговито подхвърлям аз.
– Е, подобаващо, разбира се – един добър италиански сладолед!
– Дадено! – подскачам леко на стола и празните вече чинии се раздрънчават.
Не мога да повярвам на всичко, което предстои. Един
съвсем обикновен ден, от който не очаквах да се случи нищо,
или поне нищо по-различно. Сега стоя на масата и гледам
как родителите ми привършват с вечерята си и разпалено
обсъждат предстоящото пътуване. Виждам с какво нетърпение и въодушевление го очакват. И двамата са постоянно
заети, а определено имаме нужда да прекараме повече време
заедно. Часовникът отмерва няколко часа, докато преглеждаме възможностите за настаняване в Милано. Майка ми се
заема със запазването на стаи и всичко, свързано с организацията. Много я бива да се занимава с такива неща. Когато
тръгваме на почивка, тя е тази, която резервира нощувките, защото, ако оставехме тази задача на татко, беше
много вероятно да спим в колата, тъй като не се е разбрал
с рецепционистката. По това си приличаме с него – изобщо
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не умееше да комуникира с хора. И двамата сме ненадминати в това да изпадаме в неловки ситуации и сме особено
нескопосани в обясненията.
Вече е полунощ, а аз така и не усещам кога е изминало
толкова много време. Беше дълъг ден и се понасям към стаята си. Слава богу, че леглото ми е готово за спане. Това е,
защото сутринта не го оправих, но пък сега се чувствам
толкова уморен, че тази екстра ми идва много добре. Хвърлям се като тюлен на матрака и чувам как едната дъска изскърцва стабилно. Не успява да се счупи, заравям глава във
възглавницата и започвам да тършувам из завивките за
телефона, където го бях захвърлил преди банята. Когато
натискам home бутона и дисплеят ме осветява, се сещам
за Нора и неприетите повиквания. По дяволите, съвсем бях
изключил! Виждам няколко съобщения от нея:
НОРА: КЪДЕ СИ СИ ЗАПИЛЯЛ
ТЕЛЕФОНА?!

НОРА: Обади се, когато го видиш!

НОРА: Спиш ли, не разбирам какво
става, да не си се пенсионирал
преждевременно?! Пиши, за бога!

НОРА: ДРАМА!!! Виж стената на Ванеса!
Обвързала се е... Съжалявам... лягам си,
явно няма да звъннеш.

Последното съобщение е като нещо средно между студен душ, атака с пържени картофи и една кофа развалена
майонеза, които се изливат на главата ми. Ванеса се е обвързала. Сякаш изведнъж всички положителни емоции около
пътуването избледняват. Утре ще го мисля, а и Нора вече
спи, не искам да я будя. Светът ми леко потъна... заспивам!

За автора

Стан (Станислав Койчев)
Той е на 24 г., от гр. Пловдив и прави забавни скечове в
YouTube от 4 години. Има повече от 140 хил. последователи
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месец. Заедно с приятелката си Стефи са най-популярната
двойка влогъри в България. Завършва висшето си образование в City Univerisity of Seattle с подчертан интерес към маркетинга и безкрайните възможности за изява, творчество
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Перфекционист и крайно отдаден на това, което прави, Стан се вдъхновява от общуването с хората и възможността да споделя и взаимодейства с тях.
Макар на пръв поглед съдържанието на видеата му да е
по-скоро развлекателно, винаги може да откриете „съобщения между редовете“ и „смисъл зад всяка смешка“.
Както повечето свои „колеги“ в YouTube, Стан говори
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