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Сутринта се събудих от досадния сигнал на 

смартфона ми. Имах усещането, че беше звънял много 
дълго. Погледнах колко е часът и разбрах, че ми се е 
сторило. Все още беше пет и половина. Не ми се ставаше, 
но като се огледах и видях, че не съм у дома, а в стаята зад 
бара в Хронда, веднага се разсъних. Спомних си как снощи 
неочаквано се появи господин Нора и съобщи, че госпожа 
Хронхра била изчезнала.

- Все пак, аз не съм се уверил лично, че Хронхра е 
изчезнала – измърморих аз, а Леа се обърна на другата 
страна и продължи да си спи.

Станах и пак погледнах смартфона си, този път с 
малко по-ясен поглед. Имах обхват!

- Какъв е тоя ретранслатор? - пак си измърморих и 
вместо да отида в банята, пуснах таблета си и влязох в 
Интернет.

Реших да потърся повече информация за госпожа 
Хронхра. Трябва да е оставила някакви следи досега при 
своите експедиции. Не знаех обаче какво да търся. Сигурно 
не и разходки между измеренията. Пътешествия в други 
измерения? Посетители или пришълци от други 
измерения? Паралелни светове?

При всяко от търсенията се натъквах на безброй 
твърдения за най-невероятни преживени истории. Разбира 
се, най-много сайтове на тези теми се намираха на 
английски. В тях можах да открия описания, които 
наподобяваха на нашата невидима врата и разбрах, че не 
сме първите, които се срещат с този феномен. Ако и аз 
напишех нещо за това какво ни се случи, повечето хора 
биха си помислили, че са измислици. Но след като 
описанията на невидими врати не бяха едно или две, а 
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много повече, направих си извод, че не всички са 
измислица. Но кои бяха измислица и кои не, нямаше как да 
знам.

За да отсея по-правдиво звучащите истории от 
фантастичните, щеше да ми е необходимо доста време. 
Затова реших да се откажа от това поне засега и при друг 
по-удобен случай да се заема с тази задача.

Отидох в банята и дълго се обливах под душа, за да 
се разсъня добре. По едно време Леа надникна и каза:

- Ще излизаш ли скоро?
- След малко – отвърнах аз и се отместих от душа. 

Водата автоматично спря. Бързо се изсуших под силната 
въздушна струя в центъра на банята, която беше с 
оптимална температура – нито топла, нито студена. След 
това се обръснах. Този път си носех самобръсначката и 
соларно зарядно за нея.

- Какво ще правим днес? - попита ме Леа, когато 
излизах от банята.

- Нямам представа – вдигнах рамене. - Ако има още 
работа за нас, можем да помогнем на бармана и 
сервитьорката. Разбира се, ако ти се работи.

- Трябва да се разсея от снощните емоции – каза 
Леа, - затова смятам да поработя. Стига да има нужда от 
нас.

Щом и Леа се приготви, излязохме от стаята и по 
коридора отидохме до бара. На една маса вътре седяха 
барманът и сервитьорката и разговаряха загрижено или на 
мен така ми се стори от израженията им.

Те ни видяха и барманът ни направи знак да отидем 
при тях и да седнем. Аз се опитах да го попитам, дали ще 
има нужда от нас днес в бара. Направих доста мимики и 
ръкомахах две-три минути. Той обаче ме разбра и направи 
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знак, че няма да работим. Дали само днес – не разбрах. 
Разбрах още, че и те няма да работят.

Сервитьорката стана и донесе от бара обичайната 
храна и напитки за всички – по две големи хранителни 
бисквити и плодов сок.

Нахранихме се мълчаливо и барманът стана, като 
ни направи знак да го последваме. Не излязохме през 
предния вход на бара, а тръгнахме по коридора, където 
бяха стаите ни. В дъното, до вратата на нашата стая, имаше 
друга врата, която барманът отвори с насочване на 
джобния си телефон. Озовахме се в огромно фоайе, което 
беше пълно с хора, въпреки ранния час. Хората обаче 
сякаш не бързаха, а се мотаеха около витрини, в които 
имаше различни предмети с неизвестно за нас 
предназначение. От фоайето се виждаха много етажи 
нагоре, до които водеха ескалатори.

- Това ми прилича на гигантски мол – каза Леа.
Аз кимнах и се опитах да обърна вниманието на 

бармана към различни предмети във витрините, за да може 
да ми покаже за какво са предназначени. Отначало той не 
можеше да схване, но накрая разбра и ни поведе към едно 
от помещенията зад витрините. Там много хора 
разглеждаха отблизо странните предмети или ги бяха взели 
в ръце. На едно място се беше образувало нещо като 
опашка. Всички хора в опашката държаха в ръце по един 
такъв предмет.

Барманът взе едно такова нещо с овална форма и с 
размери на средно голям пъпеш и го докосна няколко пъти. 
Предметът се разтвори на няколко сегмента, в центъра на 
които имаше дисплей. Барманът извади джобния си 
телефон и го насочи към разтворения пъпеш. 

Тогава дисплеят на телефона засия ярко и се 
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появиха някакви съобщения. Барманът изчака около една 
минута и след това докосна първо дисплея на пъпеша, а 
след това този на телефона. Пъпешът плавно се затвори.

- Нищо не разбрах – вдигнах рамене аз и разперих 
безпомощно ръце.

- Как така? - извика Леа. - Това е нещо като 
зарядно, само че много по-мощно от обикновена батерия.

- Откъде ти хрумна това? - учудено я погледнах аз.
- Виж билборда горе – повдигна глава Леа.
Погледнах нагоре и видях не билборд, а огромен 

екран, на който вървеше обяснение за работа с 
пъпешообразния уред. Повториха още няколко пъти един 
клип, на който се виждаше някакъв човек, който се мъчи да 
направи нещо с телефона си, но не успява. Той изпада в 
паника, защото телефонът му не работи. Тогава се появява 
красива жена и му подава пъпеша. Мъжът го разтваря и 
насочва към него телефона си. След малко успява да 
повика по телефона колата си и да замине нанякъде.

- Сигурно е някакъв вид генератор – каза Леа. - Не 
забеляза ли, че когато заровиха предавателя във Франга 
дере до невидимата врата, под него поставиха един 
подобен уред.

- Не – поклатих глава. - Не обърнах внимание. 
Техните предмети не приличат много на нашите и затова 
ми изглеждат еднакви и не мога да ги различавам. Само не 
ми стана ясно как се зарежда телефона, без да се включва в 
уреда.

- Безжично – обясни Леа.
- Ти си била голям спец! - възкликнах аз. - Как се 

сети?
- Нали превеждах едни материали на Техническия 

– каза Леа. - Там се описваше безжично пренасяне на 
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енергия.
- Какво ли няма вече! - въздъхнах аз.
Барманът тогава занесе уреда, който ни беше 

показал, до едно място, което ми се стори като каса, и го 
остави там. Извади телефона си и го докосна няколко пъти. 
Пъпешът изчезна. Барманът ми показа после на дисплея на 
телефона си нашата стая и на масата беше този уред!

Значи, беше ми направил подарък!
Кимнах няколко пъти в знак на благодарност, както 

бях видял от него. Само че не знаех как ще си зареждам 
нашите уреди. Показах на бармана моя смартфон, а след 
това един от онези уреди. Той разбра за какво става дума, 
разтвори уреда, взе от мен смартфона и го насочи към 
уреда. След това докосна няколко пъти дисплея във 
вътрешността, като всеки път ми посочваше коя точка от 
менюто натиска. След две-три минути ми подаде 
смартфона. Погледнах индикатора на батерията. Беше 
пълна!

След това барманът ни поведе към един ескалатор, 
с който слязохме на по-долно ниво, което беше поне на 
двайсет метра под нивото на улицата. Там видяхме също 
толкова голямо фоайе, в центъра на което спираха и 
заминаваха със светкавична скорост огромни мотриси с 
един или два вагона. Явно това беше станция на метро. От 
центъра на тази станция поемаха най-малко десет различни 
тунела в десет различни посоки. Ние застанахме на 
спирката от близката ни страна и зачакахме. Ако искахме 
да пътуваме в противоположна посока трябваше да минем 
през един подлез под трасето и да излезем на отсрещната 
страна на спирката. След една-две минути пред нас спря 
една мотриса, но барманът ни направи знак да не се 
качваме. Не се качихме и на следващата. Най-накрая, дойде 
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онази, която чакахме. Бях запомнил цифрите и видях, че 
над предното стъкло светеха две големи цифри – четири и 
две. Това обаче не беше 42, а друго число в 
тринайсетичната бройна система.

Когато влязохме вътре, се настанихме на удобни 
седалки и моментално се понесохме напред. Направо 
залепнах за облегалката от голямото ускорение.

- На колко ли е равно числото 42 в тринайсетичната 
система? - запитах Леа.

- Можем да пресметнем – отговори тя. - Четири по 
тринайсет са четири по десет четирийсет и четири по три 
дванайсет, значи петдесет и две, плюс още две, петдесет и 
четири.

- Значи се возим на петдесет и четвърти номер – 
кимнах аз. - Доста влакове има в това метро.

След няколко минути барманът ни направи знак, че 
ще слизаме. Озовахме се в едно също огромно фоайе, в 
центъра на което имаше спирка, подобна на онази, от която 
се качихме. И тук метрото се разделяше на множество 
лъчи, чиито тунели бяха ярко осветени.

Изкачихме се с ескалатора на горното ниво, 
пресякохме едно също толкова огромно и оживено фоайе и 
излязохме на улицата.

Сякаш попаднахме в друг свят! Пищна зеленина ни 
заобикаляше отвсякъде. Обърнах се, и видях, че сградата 
над станцията на метрото имаше само няколко етажа, а над 
нея се издигаше висока кула като пилон, на върха на който 
се въртяха гигантски перки на ветрогенератор.

Сред вековни дървета се виждаха алеи, тръгващи 
като лъчи във всички посоки. Край алеите бяха наредени 
симпатични къщи, повечето от които бяха на два етажа. 
Барманът ни поведе по една от алеите. Повървяхме около 
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десет минути. През това време не видях нито една кола, а 
само пешеходци. В далечината видяхме да проблясва 
морето. След още пет минути се спряхме пред една от 
къщите и барманът докосна няколко пъти телефона си. 
Вратата се отвори и той ни покани да влезем. От 
вътрешността на къщата дотичаха две деца – момче и 
момиче на десетина години и се хвърлиха на вратовете на 
бармана и сервитьорката. След тях се появи около 
шейсетгодишна жена, която се усмихна!

- Вие сте от Варна, нали? - попита тя.
Макар че след като я видях да се усмихва очаквах 

този въпрос, и двамата с Леа направо подскочихме.
- Ами... не знам какво да кажа – разперих ръце аз.
Жената се разсмя на глас.
- Аз съм Вилма – каза тя. - Внучката ми се казва 

също така, но тук изговарят името ни като Елма, за да не 
бъде Хрелма, което ни затруднява пък нас.

- А вие сте майка на... - попита я Леа.
- Хронна – посочи тя сервитьорката.
Сега научихме и името й.
- В нашия свят щеше да се казва Ваня – уточни 

Елма.
- Не чух от нея да говори нашия език – каза Леа.
- За съжаление, не – поклати глава Елма. - От малка 

я пращахме в детски заведения и тя забрави български. 
Още повече се разделихме след една експедиция, при която 
ни заловиха и доста години стоях в затвора. Обявиха ни за 
шпиони.

- Къде това? - не разбрах аз.
- Във Варна ни заловиха – обясни жената, - но ме 

пратиха на друго място. Преди двайсет години ме 
освободиха, макар че бях доживотна. Успях да се върна в 
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Хронда.
- Това е невероятно! - възкликна Леа. - Обвинили са 

ви в шпионаж! И в полза на кого?
- На империализма – усмихна се горчиво Елма. - 

Мъжът ми дори не успя да се върне. Умря в затвора при 
неизвестни обстоятелства.

- И никой ли от този свят не ви помогна? - попита 
Леа.

- Не – вдигна рамене Елма.
- Дори Хронхра? - попитах на свой ред аз.
- Хронхра? - засмя се Елма. - Тя е партийна 

секретарка. Няма да се занимава с безпартийни.
- Имате някакви търкания май? - подкачи я Леа.
- Не – поклати глава Елма. - Тя просто не ме 

поглежда. Ако й заговоря на български, отговаря ми на 
дохрон.

- Все пак има някаква причина – казах аз.
- Тя също ме обяви за шпионка на империализма – 

отговори Елма.
- И какво стана? - поинтересува се Леа.
- И тук ме задържаха доста години в един 

специален затвор – започна да разказва Елма. - Условията в 
него бяха далеч по-различни от затвора в нашия свят, но 
през цялото време бях с ограничители на крайниците, 
нещо по-ужасно от белезници. След като ме освободиха 
няколко години трябваше да прекарам по болници за 
лечение след обездвижването. Опитах се да потърся 
справедливост, но от съвета ми заявиха, че нямало смисъл 
да се опитвам, защото Хронхра била много влиятелна.

- А с кого бяхте на експедиция, когато ви заловиха? 
- попитах аз.

- С Хронхра – отвърна Елма.
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- И нея не я заловиха? - учудих се аз.
- Тя доведе милиционерите – горчиво се усмихна 

Елма.
- Нещо не схващам – каза Леа. - На нас Хронхра 

каза, че не се е връщала петдесет години във Варна и че 
едва ли щяла да се върне някога. Когато чу от нас, че 
възнамеряваме да се върнем през невидимата врата, 
организира експедиция и тръгна с нас. Там се снабди с 
доста средства, като продаде някакви златни пластинки, 
нае квартира, а вечерта господин Нора се домъкна у дома и 
каза, че я били отвлекли.

- Нямам представа какво се е случило – поклати 
глава Елма. - Лошото е, че притискат Тона.

- Тона? - не разбрах аз.
- Зет ми.
Сега научихме и името на бармана.
През това време на една голяма маса в дневната 

бяха наредени съдове с различни лакомства: истински 
плодове, зеленчуци, гозби.

- Заповядайте – покани ни Елма. - Вие спасихте 
живота на дъщеря ми и аз съм ви безкрайно благодарна. 
Засега изразявам благодарността си само с една скромна 
почерпка. Аз все още си готвя по старому, не използвам 
таблетките и бисквитите, заместващи нормалното хранене.

- Всичко, което виждам на масата, е направо 
невероятно! - възкликна Леа.

- В някои домове все още може да се види 
нормална храна – каза Елма. - Но все по-трудно е да се 
намират продукти. Имаме право да отглеждаме плодове и 
зеленчуци около къщите си, но другите продукти си 
купуваме от все по-малкото магазини за хранителни стоки.
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