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След изтощителния ден, през който животът ни 

коренно се промени, трябваше да си починем. В менюто на 
таблета потърсих спално бельо и след малко лутане и 
налучкване успях да го открия. На широкото легло вече 
имахме всичко необходимо да се излегнем удобно.

Повече и не се колебахме и заехме местата си. 
Погледнах часовника на смартфона си. Показваше 11:30. 
Леа вече беше заспала, явно беше по-уморена от мен след 
онова сноване между масите и бара.

Не знаехме какво ни чака на другия ден. Затова 
трябваше да си починем добре. Опитах се да заспя бързо, 
но не ми се удаваше. Постоянно в главата ми се въртяха 
картините от днешния ден. И не само от този свят, а и от 
нашия. Изведнъж ми се прииска да съм си у дома, да съм 
си в своето легло, да не ме чака неизвестността на един 
чужд и непознат свят, в който попаднахме по неизвестен 
начин.

Това желание не ме напускаше и не можех да заспя. 
Станах и започнах да разглеждам снимките, които 
направих непосредствено, след като се озовахме на улицата 
в Хронда. Исках да открия нещо, което да ми помогне да 
разбера как се озовахме тук. Някакво изкривяване на 
пространството ли беше станало? Или бяхме попаднали в 
невидима врата между измеренията?

Снимките на сградата и тротоара зад Леа не 
показваха на пръв поглед нищо особено. Не се забелязваха 
оптични изкривявания, характерни светлосенки, 
замъгляване или липса на детайли. Изображенията на 
сградата зад Леа бяха толкова отчетливи и с такова добро 
качество, че нищо неестествено или особено нямаше да ми 
убегне. Всички линии бяха идеални. Виждах релефа на 
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облицовката, предметите във витрината зад Леа бяха 
изключително ясни и при увеличение можеше да ги видя с 
подробности. Наистина, не знаех за какво служат, но явно 
бяха някакви уреди.

На тротоара зад Леа също нямаше нищо особено. 
Големите гладки плочи със съвсем малки фуги помежду си 
изглеждаха в идеално състояние, нямаше никакви 
нарушения на повърхността им, сякаш снимките ми бяха 
обработени с Фотошоп. Обаче знаех, че не са.

Прегледах всички снимки няколко пъти, но все не 
забелязвах нищо особено.

„Трябва да има... Трябва да има нещо“ - мислех си 
аз.

Цветът на сградата и на плочите зад Леа беше 
деликатен сивосинкав, по-различен от нашия най-
качествен бетон. Нюансите на облицовката на сградата и 
на плочите, разбира се, бяха различни, но аз забелязах това 
едва на петия път. Тогава подскочих от радост. Значи, все 
пак има надежда да открия нещо особено, след като 
забелязах някаква разлика след толкова гледания на 
снимките. Започнах да увеличавам изображението и да 
гледам по-внимателно за някакво нарушение на контраста, 
различия в нюансите. Вляво от витрината зад Леа стената 
на сградата беше плътна, само с облицовка, без никакви 
отвори – врати, прозорци или ниши. Проследих 
внимателно еднаквостта на нюанса, като с инструмента за 
вземане на цвят вземах проби от различни участъци и ги 
сравнявах. Отначало нямаше особена разлика, а само 
нормалната разлика между отделните пиксели. В един 
момент обаче попаднах на участък от стената близо до 
тротоара, където нюансът доста се различаваше от 
околния. Но това на практика не се откриваше с 
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невъоръжено око. След като взех доста проби, започнах да 
се ориентирам за очертанията на този участък. По форма 
беше кръгъл или овален, с диаметър, по груба преценка, 
около два-два и половина метра. В самия участък 
отенъците се меняха, като ставаха по-тъмни към центъра.

Използвах инструмент за настройка нивата на 
цветовете и зададох автоматична корекция.

Пред очите ми се разкри нещо невероятно!
В стената на сградата сякаш беше забита фуния!
Значи, все пак, имаше нещо...
Бях много уморен, не можех да се държа на крака, 

и затова веднага се отправих към мястото си в леглото. Леа 
не беше усетила отсъствието ми – толкова дълбоко беше 
заспала.

Скоро и аз се присъединих към дълбокия й сън.
Но преди да заспя, горещо се помолих на Господ на 

следващия ден да се събудя в своето легло във Варна, а ако 
не беше възможно, в най-скоро време да намерим с Леа 
невидимата врата за връщане у дома.

На сутринта, в шест без двайсет, смартфонът ми се 
разпя и ме събуди. Огледах се и видях, че все още се 
намирам в чуждата стая и в чуждия свят.

Станах, без много да се излежавам. Бях решил да 
отида до мястото, на което попаднахме в този свят. 
Трябваше да проверя, дали невидимата врата не е все още 
там, отворена, за да се върнем.

Бързо се измих и облякох. Леа все още сладко 
спеше.

Излязох от стаята и по коридора стигнах до бара. 
Барманът беше там и почистваше помещението. Щом ме 
видя, се зарадва видимо, макар и да не се усмихна. В този 
свят не бях видял досега някой да се усмихва. Направи ми 
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знак да си взема една голяма бисквита, която сякаш беше 
единствената храна в този бар. Нямаше да се учудя, ако 
това беше единствената храна и в този свят. Приех я обаче 
без колебание, защото не бях ял нищо от предния ден. С 
мимики се помъчих да обясня на бармана, че ще отида 
някъде, но ще се върна след известно време. Показах му 
снимките на мястото и не след дълго той го разпозна и 
започна да кима. Запътих се към изхода, а барманът 
продължи да чисти.

Когато излязох, по тротоара все още не се движеха 
много хора. Бързо се отправих към онова място. Докато 
вървях, правех снимки на улицата и сградите. Все пак, 
трябваше да имам някакво доказателство, че съм бил в този 
странен град. На Земята, т.е. в нашия свят, градовете 
изглеждаха по-различно, дори и най-футуристичните.

Стигнах до кръстовището, на което предния ден 
поехме по улицата към бара, и завих надясно. Тръгнах 
нагоре по улицата, която ме отведе точно до мястото. Нищо 
не забелязах. Огледах добре мястото на стената, която 
познах веднага. След като многократно бях разглеждал 
снощи снимките, нямаше начин да пропусна това място.

Извадих смартфона си и понечих да снимам отново 
стената. В този момент видях, че имам обхват! Невероятно! 
Бързо набрах номера на сина ни и звъннах. Знаех, че е 
прекалено рано да го безпокоя, но обстоятелствата бяха 
наложителни. Той се обади с не много бодър глас и аз му се 
извиних, че звъня толкова рано.

- Пусни си скайпа, ще ти изпратя няколко снимки, 
искам да ги видиш – бързо като картечница изстрелях това 
изречение.

- Защо? Какво е станало – изненадан попита той.
- Не знам. С майка ти сме на някакво място, което 
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не знаем къде е. Това е огромен град. Казва се Хронда и 
сякаш е на мястото на Варна – малко по-бавно казах този 
път.

- Не разбирам – синът ми беше още по-изненадан.
В този момент видях, че си е пуснал скайпа и 

моментално му изпратих няколко от вчерашните и 
десетина от днешните снимки.

- Снимките от вчера са предимно на един тротоар и 
една стена на голяма сграда – започнах да обяснявам. - 
Снощи на една от снимките открих особеност, след като я 
обработих с GIMP. Ще я видиш. Огледай я добре.

- Все пак, не ми е ясно за какво ми говориш – синът 
ми продължаваше да не схваща.

- Вчера сутринта тръгнахме с майка ти на разходка 
през Франгата – започнах историята от начало. - Когато 
пресичахме Франга дере, на едно място имаше голямо 
дърво, прекършено по странен начин, сякаш от много 
силна буря. Това беше станало съвсем скоро, защото 
дървесината на мястото на прекършването не беше 
потъмняла и беше съвсем влажна. Когато вече 
отминавахме последните клони на падналата корона, нещо 
ни грабна, завъртя и ни изплю на някаква непозната улица.

- Какво приказваш? - извика синът ми. - Каква е 
тази история. Нещо случило ли се е? Да нямате някакви 
проблеми?

- Полека, полека – опитах се да го успокоя. - 
Мисля, че всичко е наред, но не знам как ще се върнем. 
Засега мисля, че сме си осигурили работа в един бар и 
място за нощуване. Не знам обаче до кога. Тук говорят 
напълно непознат език, имат абсолютно неизвестна 
писменост и това ще ни затрудни. Но ако не успеем да се 
върнем, сигурно ще трябва да учим езика им.
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- Чакай, чакай – отново извика синът ми. - Не мога 
да разбера, ти майтапиш ли се?

- Видя ли снимките? - попитах аз.
- Сега ги гледам – отговори ми той. - Наистина 

такива сгради не съм виждал в никой град. Ще потърся в 
Интернет повече информация и ще ти се обадя.

- Няма да можеш – казах аз, - защото като се 
отдалеча от това място сигналът ще изчезне и няма да съм 
в обхват.

- Щом като имаш сигнал, не можеш ли да намериш 
мястото, където е най-силен и да опиташ да се върнеш – 
предложи сина ми.

- Сега съм сам – отговорих аз. - Майка ти още 
спеше и не е с мен. Утре ще се върнем двамата и ще 
опитаме да се върнем. Но все пак да знаеш, че сме добре. 
Хайде, да затварям, че хората се обръщат и ме гледат. 
Езикът им е непознат, а аз не знам какво е отношението им 
към чужденците.

- Окей – съгласи се синът ми. - Дръж ме в течение.
През това време наоколо се беше събрала тълпа от 

хора, които безмълвно ме гледаха. Аз вдигнах рамене, 
разперих ръце и прибрах в джоба си смартфона. Хората 
видяха, че нищо не се е случило и продължиха пътя си. 
Може би трябваше да внимавам, да не викам по улицата. 
Сигурно това тук не е обичайно.

Когато наблизо нямаше никого, аз направих една 
серия снимки на стената. После се разходих нагоре-надолу 
и забелязах, че наистина сигналът на оператора се губеше 
много бързо, след като се отдалечех от мястото.

Значи, вратата все още беше отворена. Започнах да 
опипвам стената там, където би трябвало да е вратата. На 
едно място усетих, че нещо ме дърпа. Отскочих назад, за 
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да не ме засмуче като вчера. Не исках Леа да остане сама, 
защото ако не можех да се върна след това обратно тук, тя 
нямаше да знае какво да прави.

Около седем и петнайсет се запътих обратно към 
бара. Вървях бързо, вече не правех снимки, за да не се 
бавя. След около половин час стигнах до бара. Видях, че 
Леа е станала и помага на бармана да изнасят масите и 
столовете. Бързо се включих и аз, като между другото 
успях да разкажа на Леа за откритието си, за разговора със 
сина ни и за това, че вратата е все още отворена.

Леа се зарадва и се съгласи на следващия ден да се 
опитаме да се върнем у дома.

Около осем часа масите и столовете бяха 
подредени и първите клиенти насядаха. Леа грабна таблета 
и започна да снове около масите. Чак сега забелязах, че се 
беше преоблякла с местни дрехи и изобщо не се 
различаваше от тукашните хора. Единствената разлика 
беше, че те всички бяха със светли коси и очи. Местните 
хора бяха от скандинавски тип. Не забелязах сред тях 
много с тъмни коси или очи. Все пак имаше и такива. 
Може би те също бяха пришълци отнякъде? Все още 
нямаше как да знам.

Затова, без много да се помайвам, се залових за 
работа – чашите и купите бяха започнали да се трупат и 
трябваше да зареждам миялните машини.

Започна вторият ни ден в този странен свят. Слава 
Богу, имахме работа и място за пренощуване.
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