
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

 

Понеделник – Наташа Дружинина (2 717 думи) 

Вторник – Елизабет Джейн Хъкърби (3 169 думи) 

Сряда – Барбара Коен (2 641 думи) 

Четвъртък – Жулиет Дюфрóн (3 103 думи) 

Петък – Леандра Родригес да Роча (3629 думи) 

Събота – Фарзана Кан (2 816 думи) 

Неделя – Марая-Магдалина (2 230 думи) 

Вместо епилог – Възходът на Луцифер (800 думи) 

 
 



 

 

НАТАША ДРУЖИНИНА 
(Скрити рани)  

 

 

Най-скъпият урок в живота е този,  

за който си платил със сълзите си.  

 

 

 

МОСКВА  

Мъжът затръшна задните врати на линейката и тичешком се върна на шофьорското 

си място. Стартира двигателя, пусна светлинната и звуковата сигнализация и се включи 

в движението, без дори да подаде мигач. В хладното утро по улица Капотня все още не 

течаха потоци от коли и болничният автомобил за нула време се качи на Московския 

околовръстен път. Сирената извиваше глас измежду най-ранобудните московчани, 

които чинно отбиваха в крайните десни ленти, за да може линейката да се придвижва 

безпрепятствено.     

– Всичко наред ли е там отзад? – попита шофьорът, след като почука на преградата, 

която го разделяше от лекаря и пациента. 

– Карайте по-бързо, Игор Иванович – отвърна притеснен женски глас. – Пациентката 

е в критично състояние.  

Младата лекарка включи система към предварително поставения на болната абокат и 

тъкмо извърна очи, за да настрои електрокардиографа, когато повехнал от годините глас 

избоботи изпод кислородната маска.          

– Къде ме водите, драга? – попита старицата.  

– В градска клинична болница Юдина, госпожо Архипова. Не говорете, моля Ви! 

Състоянието Ви не позволява нито да говорите, нито да мърдате.     

– Махнете това! – рече старата жена, преди ръката ѝ сама да докопа маската. – Не 

искам да умра с тази пластмаса на устата.                

– Но… 

– Как се казвате? 



– Наташа Дружинина – отговори лекарката. 

– Млада сте… – промълви болната. – И красива… Като ангел.  

– Благодаря, но… 

– Вместо към болницата, трябва да карате към Хованските гробища – предложи 

госпожа Архипова, поемайки си глътка въздух със звучно свистене.   

– Но… моля Ви! – смъмри я с поглед лекарката. – Сложете си маската и не говорете! 

Трябва да си почивате.  

– Зная… – замлъкна за момент старицата, преди да продължи. – Зная, че не мога да 

бъда погребана там, защото нямам чак толкова пари, нито пък съм някоя… Ала поне 

мога да умра на гроба на мъжа си.  

– Не говорете така – запротестира младата жена. – Ще… Ще Ви излекуваме и ще Ви 

върнем вкъщи.   

– Какво ще ми лекувате? – закашля се старицата. – Нищо ми няма. Дайте ми една 

цигара, Наташенька! Умирам за една цигара. Чуйте ги само! Чуйте как дробовете ми Ви 

се молят!   

– Това е невъзможно, госпожо Архипова – поклати глава Наташа Дружинина. – Моля 

Ви не мърдайте и не се вълнувайте!    

– Невъзможно, невъзможно… – възнегодува пациентката с досада в гласа. –  Цял 

живот са ми повтаряли това, драга. Това е невъзможно, онова е забранено. Родила съм 

се по времето на Сталин и съм живяла в ада на Хрушчов, на другаря Брежнев и на 

другаря Андропов... Всичките ми сбъднати мечти изглеждаха абсолютно невъзможни, а 

най-сладките моменти винаги, винаги бяха забранени.  

– Чувала съм ужасни неща… – изричайки тези думи, тъга се настани се в очите на 

младата жена. – Дядо ми е умрял в един от лагерите на ГУЛАГ1 заради сатирата, която 

е писал.  

– Перестройката на Горбачов ли е виновна?... Не знам… – Устните на старицата 

увиснаха в гримаса. – Но оттогава водката става все по-скъпа.   

– Да – съгласи се лекарката. – Тежко е било през онези времена, но и сега никак не е 

леко. Уж всичко е достъпно и достижимо, но… скъпо и фалшиво. Пустите пари никога 

не стигат.  

 
1 ГУЛАГ – Главно управление на наказателните лагери; държавен орган в Съветския съюз, отговорен за 
администрацията на системата от работнически лагери за изправителен труд от 30-те до 50-те години на 
ХХ век. – Б. ред. 



– Всички се радваха, когато другарят Путин анексира2 Крим, без да си дават сметка, 

че той отдавна, отдавна е анексирал душите ни, драга…  

– Превиваш  гръб от сутрин до вечер – заоплаква се младата жена и закима с 

разбиращо изражение, – а накрая няма с какво да купиш подаръка, който дъщеря ти си 

е пожелала за рождения си ден.    

– Колко е голяма? 

– Заплатата ми ли? – попита Наташа Дружинина. 

– Дъщеря ти, красавице.  

– Сега ще навърши десет години – грейнаха от щастие очите на майката. – Люба. 

Тренира тенис на корт от няколко месеца и иска, като порасне, да стане шампион като 

Мария Шарапова.  

– Не съм чувала за такава Шарапова – вдигна поглед недоумяващо болната. – Има ли 

мъж, който да те обича?  

– Знаете какви са мъжете – отвърна младата жена с тон, в който се долавяше леко 

раздразнение. – Хубаво им е само докато не ги налегнат отговорностите. После, един 

ден… изчезват.  

– Зная. Зная – потрепна скулата на старицата. – Зная какво е да си самотна майка! 

– Никак не е леко.  

– Млада си – продължи г-жа Архипова. – И красива като ангел. Ще те припознае 

някой левент и пак ще сияеш от щастие. Дай ми сега една цигара, Наташенька! Последна 

цигарка, драга.  

Изведнъж пациентката загуби съзнание и включените към тялото ѝ апарати започнаха 

да пищят в друга тоналност. Наташа Дружинина върна кислородната маска на лицето ѝ 

и инжектира през абоката течността на малка спринцовка.     

– Защо спряхме, Игор Иванович? – попита лекарката, почуквайки на преградата, 

която я делеше от шофьора.  

– На Каширско шосе явно е станала катастрофа и полицаите отбиват движението – 

долетя гласът му от кабината.  

– Побързайте, моля Ви! 

– Правя каквото мога – извика Игор Иванович. – Ще свърна по Воронежка, а после 

по Генерал Белов. 

 
 

2 Анексирам – присъединявам насилствено чужди територии към собствената си територия. – Б. ред. 


