
Когато  най-накрая  го  въведоха  в  кабинета  на 
съветника,  очакваше  да  го  види  веднага,  щом  стъпи  в 
помещението,  но  се  мамеше!  Баро  беше  зад  гърба  му; 
бюрото му беше разположено зад вратата – малка предпазна 
мярка срещу евентуален атентат!

Изненадващо  любезен,  съветникът  сърдечно  му 
предложи домашна билкова ракия. Отначало разговаряха за 
времето, а след това домакинът му учтиво се поинтересува 
дали е открил някакви нови сведения за Валдемар Удини. 
Арсен му спомена за  кръчмата “Мимоза”  и  за  кутията  за 
бои. Съветникът каза, че е информиран за посещението му в 
Малката Козилия.

- Навсякъде имаме свои хора... – каза той.
Нито дума за принцесата.
- Е, кога имате намерение да се връщате у дома? – 

попита усмихвайки се и му наля нова чаша.
Арсен му каза, че проучванията му са към края си и 

че  би  могъл  да  напусне  Ню  Йорк  още  в  началото  на 
седмицата.

- Не е нужно да бързате... – успокои го съветникът. – 
Разбирам  ви,  сигурно  се  безпокоите  за  своите,  но  те  са 
добре... Току-що разговарях с Мимоза!

Под това любезно осведомяване Арсен не можеше да 
не  забележи  финия,  почти  недоловимия  звук  на 
предупреждение, като шумолене на змия, когато пълзи по 
суха трева.

- Колко дълго сте вече в Ню Йорк?
- Десет дни... – каза Арсен
Съветникът  разсеяно  прелистваше  настолния 

календар:
- Не е ли малко повече? – вдигна невинно към него 



очи. – не е ли това тринадесетият ден?
-  Сигурно  е  както  вие  казвате  –  съгласи  се  той.  – 

Човек изгубва в чужбина представа за времето...
- Е, ден по-малко или ден повече, това изобщо не е 

важно!  –  Баро  се  отпусна  назад  в  подвижния  фотьойл  и 
вдигна  крака  на  масата  по  американски.  –  Естествено, 
когато  хората  се  разбират,  нали?  Ню  Йорк  е  добър  град, 
където  човек  да  се  поналудува!  У  дома,  за  съжаление, 
нямаме  много  възможности  за  приятно  прекарване  на 
времето...  Бихме  могли  някоя  вечер  заедно  да  погуляем. 
Знам някои приятни местенца!

Усмихна  му  се  дяволито,  сякаш бяха  стари  големи 
приятели. Облекчението, което Арсен почувства в началото 
на срещата със съветника, след като изобщо не стана дума 
за неговите “простъпки” в Ню Йорк, се замени от погнусата 
от  възможността  да  прекара  дори  и  една  нощ  с  него. 
Благодари му за поканата, но му каза, че вечер е страшно 
уморен, след като цял ден обикаля пеш  нюйоркските музеи.

- Тогава да не ви задържам повече – съветникът се 
надигна от стола. Съжалявам, че чакахте малко повече, но 
имах пряка телефонна връзка с Мимоза...

В момента,  когато ръката му беше вече на бравата, 
Баро изведнъж се плесна по челото:

- Без малко да забравя! – сети се той. – Носите ли у 
себе си онези чекове?

Носеше ги. Подаде ги на съветника, а той ги занесе 
до  бюрото  си.  Седна  и  внимателно  запрелиства  чековата 
книжка. Събра остатъка:

- Та вие почти нищо не сте харчили!
- Свикнал съм да живея скромно...
Стоеше пред бюрото, понеже Баро не го покани 

повече да седне. Съветникът си играеше с кочана чекове 



платими на приносителя и нещо си мислеше. Удряше с тях 
по дланта си в равноделен ритъм.

- Трябва да ви призная, че малко съм разочарован... – 
каза той най-накрая. – Очаквах от вас да ми разкажете много 
повече.

- За какво? – попита Арсен.
- Например, за принцесата.
- Не знаех, че е принцеса! – излъга. – Запознах се с 

нея случайно и тя ми се представи като госпожа Паркър.
- Вярвам ви! – каза съветникът. – Тя доста често си 

сменя фамилните имена. Но сега знаете. А това по някакъв 
начин ви задължава като гражданин на Козилия.

- В какъв смисъл?
Баро отговори на въпроса с въпрос:
- На колко години сте?
- На тридесет и девет.
-  Дори  и  децата  в  нашите  училища  знаят  за 

династията Куделин и лошата й слава. Дъщеря ви се казва 
Мая, нали?

Потвърди. Отблясък от изнудване отново просветна в 
канцеларията на съветника.

- Питайте я кои са били Куделини, когато се върнете 
у дома... – каза Баро. – Естествено, ако изобщо се върнете.

- Защо да не се върна?
- Не знам. Казах само ако! Не съм казвал, че няма да 

се върнете.  На нас,  между другото,  ни е все едно. Ще ви 
пуснем да излезете от Консулството, макар че можем и да ви 
задържим.  Намирате  се  на козилианска територия.  Хората 
ни са доста нервозни... За американците ще бъдете само още 
един луд  терорист,  който  се  е  опитал  да  се  промъкне  до 
нашия консул и да го убие. Янките, знаете, не се месят във 
вътрешните ни размирици. Един труп повече в този град, в 



който всеки ден ги има с купища... Разбирате, нали? Но на 
нас  ни е все  едно ще останете  ли в Ню Йорк или ще се 
върнете в Мимоза.  За всеки случай тези чекове засега ще 
останат при мен. Докато сам не се сетите как да помогнете 
на страната си.

- Не ви разбирам.
-  Вижте,  жените  в  определени  моменти  говорят 

много повече, отколкото ние, мъжете! – отново се усмихна 
лукаво съветникът. – А има една дума или изречение, число 
или, може би, поредица числа, нека я наречем  шифър, ако 
това  повече  ви  харесва,  който  ужасно  много  ни  трябва. 
Сигурно можете да разберете за какво става дума? Ей-така, 
между другото! Козилия ще ви се отплати! Трябва ли да ви 
обяснявам до края за какво става дума, или вече ви е ясно?

- Вие мислите, че тя знае? – попита Арсен. – Защо ще 
живее така както живее, ако знаеше?

- Не съм казал, че вашата приятелка знае! Но тя може 
да ни доведе до някаква следа, така да се каже, ако поиска да 
сътрудничи.  Ако  знаеше,  предполагам  че  сама  би  се 
помъчила да  се  добере...  вече  знаете  до какво!  След като 
още не го е направила, сигурни сме, че не знае. С нашата 
професионална помощ и нейната памет, бихме могли добре 
да  си  сътрудничим...  Винаги  е  възможно  споразумение, 
нали? Дори и между враждуващи страни...

- А ако не успея? – попита Арсен.
-  Опитайте!  –  каза  Баро.  –  Какво ще ви струва  да 

опитате? Какво можете да изгубите?
- Не знам. Но не знам и какво ще получа.
- Да говорим открито: културен човек сте! Знам, че 

не живеете при най-добри условия там, в Мимоза. Трябва да 
ни разберете: грижейки се за интересите на мнозинството, 
понякога пренебрегваме нашия културен елит...



- Случайно ли го правите?
-  Не  казвам,  че  понякога  това  не  се  прави  и 

умишлено, но, вярвайте ми, без знанието и одобрението от 
най-високо място. Има много завистливи хора, а знаете как е 
– хората са  си хора! Мога ли да бъда искрен?

- Моля.
-  Ще  се  заинтересувате  ли  от  една  двугодишна 

стипендия за усъвършенстване в чужбина? Къде и кога – вие 
ще определите. Може и заедно със семейството, ако повече 
ви  харесва.  Можете  да  вярвате  на  думата  ми.  Имам най-
големи  пълномощия  в  това  отношение.  От  най-високо 
място.

- Още не сте ми казали какво губя?
-  Знаете  ли,  не бих искал точно аз да ви развалям 

последните  дни  в  Ню  Йорк,  но  и  сам  можете  да 
предположите, че друженето с една принцеса Куделин води 
до известни последствия.

-  Но  тя  с  нищо  не  е  виновна!  –  каза  Арсен.  – 
Напуснала е Острова, когато е била на две години!

- Аз знам това! – каза Баро. – Но, как ще обясните на 
онези у дома? Те не са светски хора! Няма да успеете и да 
гъкнете,  и  ще  ви  лепнат  параграфи  86  и  94,  а  вие, 
предполагам, знаете какво значи това?

-  Аз...  –  понечи  на  каже  Арсен,  но  съветникът  го 
прекъсна на половината дума.

-  Нека  нещата  преспят...  Помислете  си!  Не 
избързвайте. Знаете къде съм, ако ви потрябвам. Повтарям: 
имам най-големи пълномощия...

Арсен излезе зашеметен на улицата. гърлото му беше 
сухо, а дланите потни. Искаше да изпие един севън-ъп и да 
се оправи. Пребърка всичките си джобове и установи,  че, 
след като му бяха отнели чековете, разполага (освен билета 



за връщане) още само със седемдесет и два долара и двайсет 
и пет цента. “Трябва да наложа енергични мерки за пестене 
– помисли си, – ако не искам да изцяло да бъда в тежест на 
принцесата.”

От тази вечер, от другата страна на улицата, срещу 
нейното студио на Чарлтън стрийт започна да вижда двама 
мъже с черни мустаци. Сменяха се в шест вечерта.

За късмет, Зое беше разсеяна и не откриваше в това 
нищо необикновено.


