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Към читателя на българското издание:

Благодаря ти, че избра тази книга. Надявам се четенето 
ù да ти достави удоволствие и да ти създаде усещане за жи-
вота в Лондон в онзи странен период между нахлуването в 
Афганистан през 2001 г. и финансовия срив от 2008 г. Про-
дажни, лицемерни времена. Великобритания се замесваше все 
по-сериозно в една чужда война, която за повечето лондонча-
ни беше неприемлива: през февруари 2003 г. над един милион 
излязоха на протест срещу непосредствената вероятност 
за участие. Междувременно пропастта между бедните и 
богатите в Лондон се увеличаваше, най-вече благодарение на 
напълно обезумелия финансов сектор, който облагодетелст-
ваше едно безпардонно малцинство, а сметката в крайна 
сметка щеше да се стовари върху излъганото мнозинство.

Животът поскъпваше с бесни темпове и за работническа-
та класа ставаше почти невъзможно да се справя. Военното 
присъствие в Афганистан и Ирак превръщаше Лондон в ми-
шена на терористи и тайните служби не криеха, че въпросът 
е кога – а не дали – столицата ще стане обект на мащабно 
нападение. Въпреки увеличаващите се заплахи за живота и 
препитанието си обикновените хора все някак трябваше да 
оцеляват. В този смисъл Възпламеняване е историята на една 
средностатистическа лондончанка, която се опитва да жи-
вее в онези времена. Докато всичко не се обърква генерално. 

Започнах да пиша книгата в деня на бомбените атентати 
в Мадрид от март 2004 г. Жертвите бяха 193, ранените – 
2000. По това време първото ни дете беше на шест месеца 
и ми се струва, че чувствата, които безименната героиня 
от Възпламеняване изпитва към своя невръстен син, съот-



ветстват на собствените ми към моя. В книгата разказвам 
за въображаема терористична атака над британската сто-
лица и какво би означавала тя за редовия родител. Написах 
Възпламеняване за шест седмици на едно таванче с бюро и 
кафеварка, почти без да го напускам, докато не завърших 
ръкописа. Не си спомням добре месеците след това, но деня 
на публикуването на романа няма да забравя никога. По злове-
що съвпадение, книгата излезе от печат сутринта на 7 юли 
2005 година – същата сутрин, когато Лондон беше покосен 
от терористични атаки, взели 52 жертви и ранили 700 души. 

От уважение към жертвите на тази огромна трагедия, 
книгата незабавно беше изтеглена от продажби във Вели-
кобритания и това според мен беше правилното решение. 
Около година по-късно тя се върна в книжарниците, спечели 
няколко награди и бе филмирана. И оттогава води странен 
живот. Хем не стана хит, хем продължава да се чете. Сякаш 
някакво призрачно съществуване, съживявано от читатели 
и издатели, на които съм вечно благодарен. Струва ми се, че 
понякога хората не си дават сметка колко труден, дързък 
и креативен акт е издаването на книга. Има издатели, под-
държащи жива литературата, която не се продава от само 
себе си, но си намира читателите – от уста на уста. 

Благодарен съм и на теб, читателя, задето избра тази 
книга. Мисля, че хора като теб, изпълнени с любопитство 
към литературата, посветена на други времена и култури, 
поддържат жив света, за който си струва да се пише. 

С най-добри пожелания,
Крис Клийв

Лондон, ноември 2018



Посвещавам на Луи и Клеманс

 



...избухна ужасяващ пожар, който не само изпепели всичко 
наоколо, но с невъобразим грохот и настървение покоси и отда-
лечени места… 

Надпис върху Паметника на Големия  
лондонски пожар, северна страна



          пролет
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Скъпи Осама искат те жив или мъртъв та терорът да 
спре*. Мен ако питаш надали ще спре то и рокендролът не 
е спрял когато Елвис е издъхнал в банята само е станало 
по-зле. Докато се усети човек и ей ги на пръкнали се Сони 
и Шер и Дексис Миднайт Рънърс. Но за тях после. Искам да 
кажа тез неща по-лесно се почват отколкото да се спират. 
Сигурно си се замислял над това?

Обявена е награда от двайсет и пет милиона долара за 
главата ти ама сега да не вземеш да си загубиш съня заради 
мене Осама. Не разполагам с нищо което би довело до евенту-
алното ти задържане или залавяне. Нямам грам информация 
да му се не види и туйто. Аз съм от ония дето за тебе са 
неверници а мъжът ми им викаше работническа класа. Да 
ти кажа има разлика. Обаче да речем че си ми попаднал пред 
погледа. Примерно видяла съм те да караш нисан Примера в 
посока Шордич и съм те изпяла на куките. Да бе. Какво ще 
ги правя тия двайсет и пет милиона. Нямам за кого да ги из-
харча понеже нали гръмна мъжа ми и малкото ми момченце. 

Ей това искам да ти кажа чу ли. Не ти ща скапаните двай-
сет и пет милиона Осама искам само да се кротнеш. САМО 
АЗ ЛИ ГО ИСКАМ? Искам да съм последната майка на света 
на която ù се налага да ти пише такова писмо. Която трябва 
да ти пише за мъртвото си момченце Осама.

Като казах писане. Последните думи дето ми се наложи да 
напиша бяха НЯМА ТАКЪВ във формуляр за социални помощи 
в графата ИМЕ НА СЪПРУГ ИЛИ ПАРТНЬОР. Ето видя ли 
старая се но трябва и ти да проявиш малко търпение не съм 
много по писането. Ще ти напиша за бездната зейнала в мен 

* Пунктуацията в превода следва оригиналната авторова идея. Б. пр.
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когато ми отне сина. Ще ти го напиша за да се вгледаш в 
пустия ми живот и по очертанията на празнината останала 
след едно човешко дете да видиш какво точно е представля-
вало то. Искам да почувстваш това празно пространство 
със сърцето си да го погалиш с длани острите му ръбове да 
порежат пръстите ти. Аз съм майка Осама единственото 
което искам е да обичаш сина ми. Нима има нещо по-естест-
вено от това?

Зная че можеш да обичаш детето ми Осама. Вестник Сън 
те нарича ИЗЧАДИЕ НА ЗЛОТО но аз не вярвам в злото знам 
че монетата има две страни. Знам че си бесен на лидерите 
на западния империализъм. Аз и на тях ще им напиша писмо. 

Колкото до теб убедена съм че би спрял бомбите в секун-
дата в която успея да те накарам да видиш сина ми с цялото 
си сърце поне за момент. Знам че ще престанеш да правиш 
дупки с форма на момче по света. Ще ти е прекалено тъжно. 
Затова ще се постарая колкото ми стигат силите с тези 
думи Осама. Сигурно си личи че не ми идват отвътре но се 
надявам това писмо така или иначе да стигне до теб. Надя-
вам се да го получиш преди американците да са те намерили 
защото в противен случай ще ми се иска изобщо да не съм 
си правила труда ако ме разбираш. 

Виж Осама ако ще ти показвам момчето си нека започна 
оттам където той живееше и където аз живея и до ден 
днешен. Живея в Лондон Англия което съгласна съм с теб е 
кофти място по ред причини само че съм родена тука така 
че какво да се прави? Гледан отвън Лондон изглежда богат 
но повечето от нас сме на ръба на бедността. Гледах онова 
видео Осама в което говориш за упадъчния Запад. Сигурно си 
имал предвид западната част на Лондон казват ù Уест Енд. 
Не всички сме упадъчни. Лондон е усмихнат лъжец предните 
му зъби са много красиви но откъм задните лъха на разло-
жено и гнилоч. 

Семейството ми никога не е тънело в мизерия едвам 
свързвахме двата края има разлика. Хората ни уважаваха 
държахме се на положение но си беше битка няма защо да 
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крия. Не бяхме излъсканите предни зъби нито прогнилите 
кътници на Лондон и има безброй такива като нас. Ония от 
средната класа ни качват в уебсайтове*. Ако те интересува 
Осама остави за секунда калашника и потърси в Гугъл какво 
е вагабонтин анцугар прошляк или селски бек. Както казах 
много сме но напоследък понамаляхме не е каквото беше 
разбира се. Толкова ми липсва мъжът ми и особено синът ми.

Мъжът ми синът ми и аз живеехме на Барнет Гроув – 
улицата дето свързва Бетнал Грийн с Хагърстън. На Барнет 
Гроув има два вида жилища. Едните са от ония старите 
скъпарски свързани къщи. Брокерите им викат Перлите на 
Джорджианския стил с огромен потенциал за преустройване 
в изцяло самостоятелно жилище с лесен достъп до центъра 
на Лондон и на хвърлей място от престижния пазар за цветя 
на Кълъмбия Роуд. Другият вид жилища са като нашето. 
Апартаменти в мърляви тухлени високи блокове овоняни 
на препържено олио. Вътре всичко е съвсем еднакво само 
входните врати на всеки блок се различават по причина че 
биват отваряни с шут толкова често колкото и с натис-
кане на бравата. Нашите блокове са строени през 50-те. На 
мястото на кратерите оставени от Хитлеровите бомби с 
които е взривявал джорджианските перли.

Адолф Хитлер е последният мразил Лондон колкото теб 
Осама. Сън го нарича НАЙ-КОВАРНИЯТ ЧОВЕК В ИСТО-
РИЯ ТА и той е отворил гигантския кратер на Барнет Гроув 
където са построили нашия блок. Бих казала че благодарение 
на него сме могли да си позволим да живеем на един хвърлей 
място от престижния пазар за цветя на Кълъмбия Роуд та 
май ще излезе че в крайна сметка Адолф Хитлер не е чак 
толкова кофти пич.

Както казах апартаментът ни е в един от тия високите 
блокове. Жилището е мъничко и се чува всичко докато ком-

* В динамично развиващия се Лондон отпреди двайсетина години се налага модата 
представители на средната класа да търсят начини да погалят собственото си его, 
като осмиват начина на живот на хората с по-скромен произход, живеещи на ръба 
на бедността. Към днешна дата повечето такива сайтове не са активни. Б. пр.
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шиите отгоре си вършат работата. В началото се започва с 
едно тихичко хм-хм-хм после пъшкането се усилва о-о-О… О 
боже и накрая вече се чува абсолютно всичко обаче ти продъл-
жаваш да се чудиш секс ли правят или се трепят. Мъжът ми 
направо издивяваше обаче пък поне апартаментчето ни беше 
топличко чистичко и си беше наше. Бивше общинско жилище 
което на практика означава че го притежаваме. Тоест не 
ни се налагаше да се бъхтим да плащаме наем. За сметка на 
това се бъхтехме да си покриваме ипотеката всеки месец 
има разлика и тя се нарича ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ.

Аз не работех грижех се за сина ни. Заплатата на мъжа ми 
покриваше ипотеката и не оставаше много за друго та едва 
изкарвахме края на месеца. Мъжът ми беше полицай ама не 
обикновено ченге а в сапьорския отдел. Човек сигурно би си 
рекъл че заплатите на сапьорите стигат за по-дълго Осама 
обаче би сбъркал ако не включи в сметката залаганията на 
черно в Нелсънс Хед конни надбягвания боеве с кучета и петли 
и дали на Коледа ще завали сняг. Мъжът ми беше готов да 
заложи на всичко ама слава богу с бомбите познаваше повече 
отколкото за кон на хиподрума Донкастър. Закъснеехме ли 
със сметките Осама треперех от страх да не ни цъфнe ня-
кой съдия-изпълнител. Ако успеех да скатая някоя петачка 
от парите за пазар я пъхах под килима в случай че мъжът ми 
профука всичко и някой дойде да ни блъска по вратата. Обаче 
все не успявах да събера повече от една месечна вноска та от 
улицата ни деляха най-много 31 дни или само 28 ако съпругът 
ми се изцепеше през февруари което по Закона на Мърфи се 
случваше. Но не можех да му се сърдя за залозите по причина 
че все някак трябваше да изпусне парата и неговият избор 
не беше по-зле от моя ама за това след малко Осама.

В сапьорския отдел може да се получи обаждане по всяко 
време на денонощието и при съпруга ми се случваше често. 
Обадеха ли му се вечер ни заварваха пред телевизора. Не 
говорехме много. Просто седяхме с чиниите на коленете и 
ядяхме пълнени пилешки гърди. Купувахме замразен полуфа-
брикат що-годе ставаха и на него му бяха любими. 
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Както и да е телевизорът работи гледаме си да речем Топ 
Гиър. Съпругът ми разбираше от коли. Самите ние така и не 
успяхме да си купим нова но той знаеше как да избира втора 
ръка. Повечето ни коли бяха Воксхол Астра желязна работа. 
Нали се сещаш старите полицейски астри ги разпродават. 
Пребоядисват ги обаче като се загледа човек надписът ПО-
ЛИЦИЯ прозира под новия слой. Вълкът козината си мени 
ала нрава… нали Осама.

Както и да е та значи гледаме си ние Топ Гиър и телефонът 
звъни съпругът ми си оставя чинията на дивана и отнася 
телефона в другата стая. Нямаше право да ми казва нищо 
свързано с работата си но щом се върнеше в хола имаше 
един сигурен начин да разбера дали положението е сериозно. 
Сапьорите винаги знаят кога наистина има бомба и кога 
най-вероятно е партенка. Ако беше партенка съпругът ми 
си сядаше обратно на дивана и си довършваше пилето и чак 
тогава излизаше. Забавяше се трийсет секунди обаче когато 
положението беше сериозно никога не го правеше. Когато 
беше сериозно просто си грабваше якето и се изстрелваше.

Когато беше сериозно не заспивах чаках го. Синът ни 
заспиваше и оставаше само телевизорът да разсейва мисли-
те ми от всичко. Не че се получаваше разбира се. След Топ 
Гиър идваше Холби Сити след което Нюзнайт. Болничният 
сериал Холби Сити те кара да се притесняваш от смъртта 
и домашните пожари а Нюзнайт от живота и парите така 
че двете заедно те докарват до пълна паника и те оставят 
да се питаш защо изобщо си правиш труда да плащаш за 
кабелна. Обаче държах телевизора включен та да знам ако 
нещо се случи и пуснат извънредни новини.

Седях си там Осама втренчена в телевизора и се надявах 
екранът да си остане все така скучен. Когато съпругът 
ти работи в сапьорския отдел искаш светът да се задържи 
какъвто е. Да не се случва нищо нищичко. Вярвай ми би искал 
светът да се управлява от Ричард и Джуди. Нощем задължи-
телно гледах Би Би Си. Никога не гледам частните канали 
защото не понасям рекламите. Жена с красива коса да ми 
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обяснява как тоя или оня шампоан предотвратява цъфте-
нето на косъма. Хм. Ставаше ми някак нелепо да седя и да 
чакам да разбера дали съпругът ми не се е взривил. Всъщност 
чувствах се направо отвратително. 

Напоследък в Лондон гърмят доста бомби Осама по причи-
на че ако поискаш да кажеш нещо на нацията трудно ще те 
сместят при Ричард и Джуди та е къде-къде по-лесно да напъ-
хаш шепа стари пирони и болтове в раница Найк натъпкана с 
амониева селитра. Половината прошляци и самотници в града 
правят бомби в наши дни Осама надявам се че се гордееш със 
себе си. Сапьорите обезвреждат по четири-пет на седмица 
една-две се взривяват и пробиват дупки в хората а нерядко 
тези в чиито тела зейват дупките са самите сапьори. Вече 
не го показват по новините защото хората ще вземат да 
истерясат. Не ме бива много с цифрите Осама обаче една 
нощ беше късно се заех да сметна каква е вероятността 
съпругът ми да гръмне някой ден и оттогава аз самата съм 
истерясала. На практика това е напълно гарантирано така 
че дори най-печените букмейкъри няма да ти приемат залога.

Понякога слънцето изгряваше преди съпругът ми да се е 
прибрал. По телевизията беше започнало сутрешното пре-
даване момиче показваше прогнозата за времето или течеше 
информация за стоковата борса. Мен ако питаш безсмисле-
на работа. Така де ако те интересува какво ще е времето 
поглеждаш през прозореца пък за стоковата борса може да 
погледнеш а може и да не. Все тая защото и в двата случая 
няма какво да направиш. Мисълта ми е и пет пари не съм 
давала за нито едно от двете никога. Единственото което 
исках е мъжът ми да се прибере жив и здрав.

Когато най-накрая се прибереше изпитвах такова облек-
чение. Почти не продумваше беше толкова уморен. Питах 
го как е минало. Той ме поглеждаше и отвръщаше още съм 
тук нали? Съпругът ми бе от онези ТИХИ ГЕРОИ както ги 
нарича Сън странно как пък никой от героите не е ШУМЕН 
сигурно минава за неособено британско. Както и да е съпру-
гът ми удряше едно уиски Феймъс Граус и си лягаше направо 


