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Посвещавам на майка ми
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Предговор  
за българските 

читатели

Като дете първата ми среща с вълшебството 
на пътуването беше чрез пощенските картички, 
които от време на време получавахме от прия-
тели и роднини в чужбина. Те разведряваха деня 
ни, а след вечеря майка ги лепваше на хладилника с 
магнитче и усмивка. Понякога оставаха там годи-
ни наред. В домовете ни едва ли има нещо, което 
виждаме по-често от залепеното на вратата на 
хладилника. Така пораснах, загледан в символите 
на градове от целия свят.

Нощем, когато сънят не идваше, често си се 
представях в някоя от тези картички, виждах се 
как търся пътя. Колко невероятно би било, каз-
вах си, да напусна малкия си остров, да обиколя 
широкия свят и да го опозная. Колко е вълнуващо 
да оставиш всичко зад гърба си. 

Като писател нищо не ми носи по-голяма насла-
да от това да гледам как героите ми пътуват и 
се запознават с читатели, които не биха срещнали 
без магията на превода. Изпитвам удовлетворе-
ние, каквото навярно е характерно за родителите, 
видели децата си да откриват нови кътчета по 
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света и да се връщат у дома с разкази за пъте-
шествията си. 

Героите, които ще срещнете тук – повечето 
от тях също са пътешественици – навярно нямат 
търпение да опознаят новата си среда, дивят се 
на непознатото и преоткриват единственото, 
което си остава неизменно същото: копнежът 
ни да обичаме и да бъдем обичани. 

Пиер Мейлак
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Пролог

След погребението покани неколцина приятели 
у дома. Не че є беше до сбирки, но си помисли, че 
ако беше починала тя, той вероятно би поканил 
гости. Падаше си по вносни обичаи. Сигурно това 
беше причината и след сватбата да продължи ре-
довно да събира приятели у дома. Не на поръчана 
по телефона пица и телевизия – забъркваха си мо-
хито и танцуваха на любимите му парчета. Ето 
така искаше да прекара четвъртото десетилетие 
от живота си – като го изтанцува. 

Приятелите им бяха из цялата къща – в кух-
нята, в хола, та чак в стаята за билярд. Няма 
начин той да не ги гледа отнякъде, помисли си тя. 
Доволен, че приятелите му са се събрали около 
неочаквано овдовялата му жена. Но тъй като 
имаше мезета и пиене или пък защото неизменно 
свързваха това място с преливащи от веселие и 
смях нощи, не след дълго хората забравиха повода 
за сбирката и разговорът се насочи към амери-
канката, дето родила осем близначета. После към 
генерала, който се подхлъзнал в дъжда, докато 
правел преглед на войската. Като видя накъде 
тръгва вечерта, тя усети как нещо вътре в нея 
се пропуква още малко и се втурна към спалнята 
им, която внезапно бе станала само нейна. Падна 
на колене край леглото и зарида, но постепенно 
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се свлече цялата на земята и се сви на бялото 
килимче като бебе в утроба. Именно от това 
положение, с очи наравно с пода, забеляза нещо 
дребно и лъскаво в далечния ъгъл под леглото. 
Протегна ръка. Обеца, много елегантна, каквато 
тя не си спомняше нито да е носила, нито да е 
купувала. И много прашна – чистачката явно не 
си правеше труда да бърше пода чак дотам. 

По-късно, когато гостите схванаха намека є 
и станаха да си вървят, тя стискаше здраво обе-
цата в шепата си, докато чинно се здрависваше 
с всички, едва-едва облегнала гръб на рамката на 
вратата. Очите є оглеждаха ушите на всяка жена, 
която я целуваше за довиждане. И така всяко ухо 
се превръщаше в история, която тя копнееше да 
научи в предстоящите є дълги нощи, в легло, кое-
то нямаше намерение да разкрива никакви тайни. 


