


© Стефан Дичев, автор, 2010
© Лиляна Дичева, илюстрации, 2010 
© Георги Станков, художник, 2010
© Издателска къща Жанет 45, 2010
 ISBN 978-954-491-599-5 (меки корици)
 ISBN 978-954-491-600-8 (твърди корици)

Издателска къща Жанет 45
е носител на националните награди:

Христо г. Данов – за принос в националната книжовна култура: 
в категория Българска художествена литература (2002); 
в категория Издание за деца (2007)
Бронзов лъв на Асоциация българска книга – за цялостен принос в 
издаването на съвременна българска литература (2002)
Специална награда на АБК за оформление и полиграфическо 
изпълнение (2005)
Константин Константинов – за принос в книгоиздаването за деца 
(2005)
и Наградата на ЮНЕСКО – Първи световен конкурс по дизайн на 
книгата, Франкфурт (2003)







Първа част





7

1.

– He, не вярвам на вашата карта, генерале!
– Защо, госпожо Джаксън?
– И питате защо! Тогава войната или е прекалено далеч, 

или изобщо това не е война! Все същите обози... Може би тия 
коли с покъщнина и дечурлига? У нас такива преселения ще 
видите при всяка суша.

– Но, скъпа Маргарет, ние наближаваме само София. 
Фронтът наистина е далеч!

– Не, не трябваше да ви слушам! По-добре да бях остана-
ла в Константинопол! – каза ядосано Маргарет Джаксън, ала 
си спомни, че сама се бе решила на това пътуване и се усмих-
на примирително. – Боя се, че за такива кореспондeнции не 
бих получила и пет долара! – обясни тя шеговито.

Валентин Бейкър посрещна с любезно участие нейните 
думи.

Светлолик, едър, с изискана външност и къса кестеня-
ва коса, твърдо стърчаща изпод малкия фес, той беше мъж, 
току-що навършил петдесетте. Приятното му лице, малко 
уморено, се издължаваше от тясна брадичка. Тя закриваше 
белег, останал му за спомен от Хорезъм, дето преди години 
бе воювал в друга униформа, но пак за британската корона. 
И все пак, въпреки високия инструкторски пост, сега бе не-
сравнимо по-различно. Срамът, унижението го бяха довели 
тук. И не само той го знаеше.

Без да бърза, генералът кимна на госпожа Джаксън в 
знак, че я разбира и приближи още повече коня си до файто-
на ѝ. В този файтон пътуваше и една възрастна французойка, 
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почти старица, разговорлива, кокетна, с преметната около 
врата скъпа кожа и с маншон на ръцете. Срещу им, извил 
нозе встрани, седеше мъж със сив пътнически полуцилиндър 
и ръждивожълта връхна дреха.

Само преди няколко дни, в навечерието на тръгването от 
Цариград, Бейкър срещна у познати американката Маргарет 
Джаксън. Когато разбра, че е кореспондентка на „Revue des 
deux mondes“, той я погледна с други очи. Нима тая краси-
ва жена има намерение да иде на фронта? Оранжева коса, 
снажна, с едри, малко грубовати черти на лицето, със смели 
жестове, тя вече го привличаше. Докато я наблюдаваше, ге-
нералът си мислеше, че тя някак му прилича. А че я влече 
приключението, не е ли това в расата ни, каза си. Ето и Фре-
ди – Фред Барнаби беше най-добрият му приятел, – и той за-
ряза своите носорози, щом подуши тука по-интересен лов!

Уж случайно, той спомена, че тя би могла да се присъе-
дини към баща му. И госпожа Джаксън веднага прие. Но тя 
прие без много да му мисли, с безцеремонност, която го драз-
неше, а това намали наполовина неговата радост.

Сега те наближаваха София, дето генералът и щабът му 
имаха назначение в армията на маршал Мехмед Али. Ала 
тайното им стремление си оставаше Плевен, обкръжената 
крепост, дето от месеци вече се водеха упорити сражения. И 
докато яздеха след файтона, двадесетината щабни офицери, 
все англичани, от време на време се връщаха на разговора за 
блокади и контраблокади, а после пак се заслушваха в нескон-
чаемите ловни истории на огромния Фред Барнаби. Старата 
французойка и пътникът с полуцилиндъра не принадлежаха 
към тяхната компания. Бяха ги срещнали във влака и тъй като 
те също отиваха в София, а при това излезе, че пътникът е 
банкерът барон фон Хирш, собственикът на железопътната 
линия, по която пътуваха, въпреки обичая си, англичаните с 
готовност го приеха в своето общество.

– Отивам да изненадам сина си! – обясни старата дама 
без да я питат и с особена нотка на възмущение. – Какво пра-
ви в София? О, той е наш консул! Клетият, има сега голяма 
нужда от мен, неговата майка!



9

– Добре познавам сина на госпожа Леге! – каза веднага 
баронът, който пътуваше във връзка със строежа на железо-
пътното продължение. – Преди да стане французки консул, 
имах честта господин Леге да е мой генерален представител 
тук... Да, може би ние всички ще трябва да се възползваме от 
неговите връзки в София!

В Саран бей, последна спирка на железницата, Марга-
рет Джаксън любезно ги покани във файтона си, а в наети-
те от тях файтони се настаниха слугите им, секретарят на 
американката, Чарли, и нейната камериерка Далайла, глуха 
и грозна като смъртта шотландка, оставена ѝ в наследство от 
втория ѝ мъж.

Беше сив есенен ден, нито топъл, нито студен, един не-
забележителен с нищо облачен ден в началото на ноември 
1877 година, и както току-що каза кореспондентката, едно-
образието на местността и обозните коли, които срещаха или 
застигаха, все по-силно изпъваха нервите. 

– Съжалявам, скъпа госпожо Джаксън! – рече с весела 
ирония генералът. – Дълбокият тил говори само на военния. 
Но почакайте да отминем София. Озовем ли се зад Балкана... 
Или не! Погледнете ония пушеци над височината вляво. Ви-
дяхте ли ги?

– Руски авангарди?
– Вие пак се шегувате! Тези пожарища разкриват една 

друга страна на войната, за нея не е зле да се помисли. А и 
да се пише!

Маргарет се надигна и заоглежда хълма, по който възли-
заха. Между голи, разперени дървета вляво се различаваха 
някакви покриви и над тях мътен пушек.

– Въпросът е психологически – подхвана отново Бейкър 
и тъй като начеваше любимата си тема, заговори на француз-
ки, та да го разбира и madame Леге. – Ето, вижте! Човек не 
може да не се възхити от душевната сила и на най-простия 
турчин. Трагедия и героизъм. Струва ми се, оттук нататък ще 
видим не един такъв случай! Изпраща семейството си тоя 
Осман или Хасан; изпраща го на юг, къде – и той не знае, 
подпалва своята колиба и тръгва...
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– Тръгва?...
– На север, госпожо, да се бие! За земята си, защото тая 

земя е негова, въпреки всичките високопарни слова за бъл-
гарски народ и българска държава.

– Вашите турци станаха нещо като антични герои, гене-
рале. „Да изгорим всички мостове зад нас“ – рецитира Мар-
гарет, но се разсмя и махна с ръка.

– Я! Мото за първата ви кореспонденция! – върна ѝ той, 
ала му липсваше чувство за хумор и думите прозвучаха 
вяло.

Докато разбитото шосе лазеше по нагорнището, те про-
дължаваха да разговарят закачливо, прикривайки зад усмив-
ки и думи лошото си настроение и умората от пътя. От време 
на време се вмесваше и французойката, която съвсем не беше 
мълчалива и дори сутринта ги бе отегчила с многословието 
си. Само баронът не вземаше участие в разговора. Беше се 
раздвоил, водеше напрегнат разговор в себе си; обмисляше, 
съобразяваше какво поведение да държи към руснаците, ако 
се случеше някой ден те да стигнат до неговата железница.

Когато разнородната компания достигна обраслото с храс-
талаци и лозя било на плоския хълм, далеч напред в просвет-
налата равнина се различиха тънки, въздушни минарета.

– Ето я София! – каза най-сетне фон Хирш.
– София?! Къде?
– До самата планина. В подножието...
Някакъв вик го пресече и накара четиримата да се извър-

нат. Наляво, там, дето преди димяха покривите на едва раз-
личимите отдолу къщи, сега вече се виждаше цялото село. 
Пламъци се развяваха, черни пушеци се смесваха с червени-
те огньове над плевните. Вятърът, обърнал се, носеше мирис 
на дим. Чуваха се викове, може би и сриване на зидове; дори 
пукот дойде и веднага се повтори още по-силен и ясен.

– Прилича на стрелба?
– Да, стрелят – потвърди уверено Бейкър. – И в Анадола 

е същото. Такъв е обичаят, когато се разделят с домовете си.
Той се готвеше да подхване отново любимата си тема, 

ала от групата на щабните му офицери някой викна:
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– Казаци!
– Пак някой от блъфовете на Фреди!
– Предпочитам да е истина, генерале! – каза Маргарет и 

гримираното ѝ лице се оживи.
– Малко учуден, той се усмихна; искаше да я поздрави за 

смелостта ѝ, но в същия миг офицерите вкупом се развикаха:
– Там, там, при селото! Приближават!
Бейкър вдигна бинокъла си. Вдясно от пламъците и дима, 

по пътя край ниските лозя се появи група конници. Бяха още 
твърде далече, най-малко четвърт миля, но ясно се изрязваха 
върху светлия фон на небето и пътят им водеше насам. Той 
внимателно ги наблюдаваше. Високите сплескани папахи на 
главите; червените бурки, които се вееха... Всеки от тях пре-
метнал на седлото заграбеното.

Почувства, че го обзема познатата трескавост, предхож-
даща винаги решението да хвърли хората си в сражение. 
Преброи неприятелите. Може би шестдесет.

– Полковник Аликс! – извика без да се обърне.
– Заповядайте, сър? – приближи мършав, сушен на слън-

цето офицер.
– Разделете хората на две. Да мислят, че сме цял ескадрон.
– Разбирам, сър.
Полковникът забърза да изпълни заповедта и докато Бей-

кър обясни на файтонджията как да закрие файтона, пристиг-
на Барнаби.

– Сюрприз! – възкликна той. – Признавам, толкова скоро 
не очаквах!

Беше млад човек, по-висок и от Бейкър, едър, видимо 
силен, с усмихнато лице, без мустаци и брада. Той не носе-
ше гълъбов шинел като офицерите от щаба. Облеклото му 
от жълта мека кожа удивително отиваше на спортсменската 
му фигура и на насмешливото му изражение. Може би за да 
подчертае колко е различен от другите, на главата си Барнаби 
бе кривнал малка плетена баретка от камилска вълна.

– Вие винаги си ходите с щастието, Фреди – рече Бейкър.
– Да, паша, мен отдавна ми е предсказано, че няма да 

умра вкъщи – отвърна веднага и насмешливо Барнаби.
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– Поне да бяхте оставил наследник, да наследи бъдещата 
ми титла!

– Съжалявам, паша, законът не позволява, иначе отдавна 
щях да ви осиновя!

Фред Барнаби бе последната издънка от рода на крал 
Едуард I, комуто той удивително приличаше по външност и 
темперамент. Някой ден Фреди щеше да заседава в Камарата 
на перовете и името му щеше да бъде вписано в алманаха на 
националните биографии. Но някой ден – а много неща мо-
жеха да се случат дотогава при неговата страст да се навира 
навсякъде, дето е опасно.

Между това конниците все повече приближаваха. Зад тях 
пожарът обхващаше нови къщи. Писъци и дим прииждаха на 
вълни. Някой стреляше оттам и сигурно стреляше по конни-
ците, но те, привели се над седлата, нито отговаряха, нито се 
извръщаха.

– Петстотин ярда – определи Барнаби, взел спокойно в 
ръце своята прочута пушка.

– Четиристотин и петдесет...
Маргарет скочи от файтона и се присъедини към тях.
– О! – подвикна той, като видя нейното изпънато лице с 

широко разтворени ноздри. – Поне има кой да опише герой-
ството ми!... Четиристотин!

– Тук е опасно, Маргарет! Най-добре се върнете при гос-
пожа Леге – предложи загрижено генералът.

– Не, благодаря, щадя си нервите.
– А баронът?... Триста и петдесет.
– Уверява, че това не са казаци.
– Бедният – първо него ще заколят... Внимавайте, паша, 

давайте знак! Триста!
– Огън! – извика силно Бейкър. Но Фреди вече бе стре-

лял.
– Е, това се казва изстрел! – рече самодоволно той, като 

бързо пълнеше пушката си и се вслушваше в безредните гър-
межи от храстите, дето се бяха прикрили разделените на две 
групи офицери.

– Обзалагам се, че свалих тоя... Атамана!
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– Вижте, бягат! – викна Маргарет. – Кълна се, че още 
в първата си кореспонденция ще ви опиша! „Наследникът 
Фред Барнаби с феноменален изстрел сваля атамана на каза-
ците, жестоко опожарил бедно мюсюлманско село...“

– Колко сте мила – каза той и дигна пушката отново, ала 
конниците се бяха разпръснали като ветрило и той не искаше 
да рискува с втория изстрел.

– Уви – рече Бейкър, – такава статия няма да види бял 
свят, скъпа госпожо Джаксън! Ние сме на турска служба, до-
броволци, но Фреди си е направо англичанин, а Съединеното 
кралство е неутрално!

– Вие наистина напредвате, паша! – извика с престорено 
удивление Барнаби.

– Е? – попита генералът озадачен, когато Аликс дойде да 
рапортува.

– Не са казаци, сър.
– Не са казаци?! Искате да кажете, не са руски части?!
– Съвсем точно, сър. От ранените разбрахме, че са черкези... 

да, мюсюлмани са. Някои от селата край София са черкезки.
– Но ние сме свидетели, Аликс. Тогава тези разбойници 

са нападнали свои едноверци!
– Селото е българско, сър.
– И аз го твърдях. Това е Горубляне! Не се вижда никаква 

джамия – вмеси се баронът.
За миг всички се смълчаха. После Бейкър каза сухо:
– Продължаваме пътя си. Ще съобщя за случая на софий-

ския мютесариф.
Те поеха отново. А чак когато възвишението постепен-

но се загуби и се озоваха в някаква хлътнатина, фон Хирш 
извади карта, взря се в нея, после изведнъж се изправи във 
файтона, сякаш беше открил най-сетне нещо много важно.

– Ето трасето – рече на английски и сетне на французки.
Той седна, та да не пречи на дамите, но пак не изпускаше 

от очи трамбованата настилка, която се виждаше успоредно 
на пътя.

– Да, трасето за продължението на моята железница. Аз 
мисля, че ви казах? – обърна се той към генерала. – Това е 
част от общия замисъл: Цариград–Пловдив–Ниш–Бялград...
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– Виена.
– Да, да, Виена! И оттам Париж, Берлин, Петербург... 

Цяла Европа!
– Европа без Лондон е половин Европа – забеляза на-

смешливо Фреди.
– Сигурно... да! Но аз не искам да кажа в такъв смисъл, 

любезни господин Барнаби. Аз говоря за икономическите 
връзки.

Той поговори още известно време за икономическите 
връзки, после внезапно се извърна към Бейкър:

– Ще ми направи голямо удоволствие, ако мога да ви по-
кажа...

– Не разбирам, господин барон?
– За моето трасе говоря, господин генерал. Те трябва да са 

наслагали донякъде и релсите! Ето, сега стигаме път, по който 
може да се излезе на Орханийското шосе. Там са моите складо-
ве и станцията. Госпожо Джаксън? Госпожо Леге?

– Защо не – каза Маргарет. – Ако не се отдалечаваме.
– Така е и с пътя за рая – рече Барнаби, – трябва първом да 

поизбиколиш, докато намериш най-голямата порта.
Дамите се разсмяха и Бейкър, забравил най-сетне непри-

ятното произшествие, сам поведе компанията по посочения от 
барона междуселски път. Какво щяха да видят тук, какво видя-
ха, никой не разбра; трасето беше все същото, като се изключат 
релсите, които почваха отнейде и не учудиха никого. Вместо 
обози, на няколко пъти те срещаха селски каруци и коли, нато-
варени с оборски тор или с дърва; селяни се виждаха и по окол-
ните нивя, но личеше си, че бяха българи, защото забележеха 
ли файтоните и блестящата им свита от офицери, вместо да 
приближат към пътя, побягваха надалеч. Минаха край някакво 
село, пусто, каменисто, а после и по дървен мост над малка  
рекичка.

– А ето насреща моята станция! – посочи фон Хирш ня-
колко нови, розово боядисани постройки, към които водеха 
блесналите от предвечерната светлина релси. – Не се виждат 
хора – прибави той ядосано, – както и предполагах. Всичко 
е замряло!
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