
 

Беше натрупала толкова висока купчина от овехтели книги на масата до себе си, че не се виждаше. 

Тишината на библиотеката, слабото осветление с изключение на локалните лампи по масите, 

мириса на стари книги и кожа създаваше усещане за безвремие.  Анна разсеяно върза с молив 

буйните си, светли къдрици както правеше още като дете. От месеци ровичкаше в търсене на 

нещо, толкова неуловимо и дразнещо, че накрая като нищо щеше да приеме, че е поредната 

измислена градска легенда. Червената врата ... само като се сетеше историята, която й разказа 

момчето от последното парти - и кръвта й вдигаше градуса до завиране, а зад клепачите 

тайнствената врата започваше да свети и мига като светофар. 

  Беше ужасно срамежливо и неконтактно момиче - още от дете. Родителите й отгледаха 

единственото си чедо в полутъмния си дом, покрит с персийски килими и библиотеки на почти 

всички стени с мисълта и идеята, че всичко, което трябва и може да бъде научено от живота - 

може да бъде открито в книгите. Вместо играчки, разходки, красиви парцалки всеки път й 

подаряваха книги, записваха я литературни кръжоци и я водеха в обществени библиотеки. От 

книгите натрупа много знания, обширен речник и нулеви реални контакти със света. Анна се научи, 

че ако има въпрос - да не притеснява възрастния си баща - професор, а да потърси отговор на 

хартия. Майка й едвам събираше енергия да влезе в кухнята 1-2 пъти седмично за някоя измита 

супа или безсолна храна. Хладилника беше обикновено място основно за закачане на бележки. 

"Моля те, прибери дрехите от химическо на връщане от училище", "Ако си гладна, купи кренвирши 



и малко зеленчук", "В книжарницата на кръговото са пуснали биография на онзи учен-поляк" 

Така порасна - несигурна, почти като герионя на книга от 19 век, криеше се зад гъстите къдрици, с 

почти безплътна, прозрачна кожа, обгърнала изрязани устни, високи скули и тъмно-сини очи. 

Тънкият й силует беше скрит зад  дълги и странни, пепеляви дрехи, обикновено осукани около 

глезените поли. През цялото си самотно детство и юношество се срещаше някоя настойчива 

приятелка, която се опитваше да я хвърли в морето на настоящето - игри на въздух или момичешки 

тайни и смях, но бързо се изтощаваха от нейната срамежлива упоритост. В института, където 

следваше философия нещата взеха да се променят - момчетата бяха силно привлечни от нейната 

различност, интелект и дори затвореността й ги настървяваше повече.  Започна да говори повече, 

да се усмихва, а когато я поканеха на купон - след първата приета покана реши, че е много 

забавно, макар повече време седеше в някой фотьойл в ъгъла, опитвайки се да стане невидима. 

Там я откри Милан - същия начетен рошльо като нея - все едно видя огледалния си образ в другия 

пол. Той си имаше страст и хоби и то беше градските легенди - разкриване и потвърждаване или 

ако след щателно разследване не се потвърдеше - в коша с измислени истории. Така тя чу 

легендата за червената врата.  

  "Червената врата е вход за реализиране на фантазиите на смелчаци. Там всичко, което успееш 

да видиш във въображението си - може да намериш зад вратата. Все едно си писател, който 

измисля градче в дебрите на планината с 376 жители, представяш образите на главните герои - 

местния пияница, градския мачо, мързеливия шериф, скучаещи домакини и грубите им мъже. 

Къщите, пребоядисани в бяло и синьо и по местно суеверие - с червени пера пред вратата. И 

намирайки тази врата - ти намираш измисления си свят, влизаш и живееш в него, режисираш, но и 

пиеш бира с главните герои" - нима не е велико ... - със светнали очи й разказваше Милан. - 

"Лошото е, че вратата не е лесно откриваема - както да влезеш, така и да излезеш. Трябва да има 

знаци, които обаче се менят като подредбата на звездите. " 

  Вече почти се отказваше да издирва днес и изведнъж в една мъничка, почти разпадаща се 

книжка намери потвърждението. В описанието имаше дори рисунка на вратата и на трите 

непроменливи, съпътващи винаги знака - ветропоказателя на сграда отдясно с дракон, аптеката с 

рафтовете на витрината, пълни със сушени билки и наполовина изсъхналото дърво. Мястото на 

вратата се променяше, което правеше издирването като увлекателен, забранен лов. Анна хлопна 

книжката, взе в ръка палтото и забързано излезе от библиотеката, махайки с ръка на посивялата 

жена зад бюрото. Вятъра с леден дъх вдигна нагоре косите й и тя побърза да се завие в големия, 

син шал. Нямаше търпение да провери - докато не видеше  с очите си вратата го приемаше като 

поредната легенда-приказка.  По указанията и изчисленията на звездите - местоположението в 

момента трябваше да е в района на старата ж.п гара около която имаше доста запустели улици и 

сгради. "Какво пък, никой не ме чака у дома, а на мен не ми се чака до утре." - докато го помисли и 

ръката й сама спря минаващо такси със зелена лампичка. Шофьора никак не обичаше поръчки без 

точен адрес, но бледото девойче с манто до глезените беше убедена, че оставяйки я "някъде там" 

- ще намери това, което търси. 

След петнадесет минути разколебан я гледаше как слиза в почти изоставената част на града - 



толкова малка и крехка, но като видя уверената и забързана крачка завъртя волана. Вече вдигнала 

поглед да намери най-високия знак - ветропоказателя. Зимната вечер правеше района още 

по-недружелюбен, почти не срещаше признаци на живот, но продължаваше да търси, макар след 

2 часа търсене вече й се искаше да е у дома, пиейки горещ чай. Вятърът ставаше все по-бурен и в 

усилващото се свистене чу  скрибуцане като от ръждясала количка на рибаря, който минаваше 

сутрин. От снега, който започна да вали и видимостта намаляваше, но въпреки всичко разпозна  

дракона, който се въртеше като бесен на сградата вдясно. Проследи и аптеката, която изглеждаше 

напълно антична,прашна и изоставена и дървото на другоя тротоар - размахваше клони на вятъра, 

все едно ръце в опит да я предупреди и спре. Вратата в тъмното, сгушена след 19 стъпала надолу  

в приземието. Червения й цвят беше като засъхваща кръв, на места обелена. Метала на бравата 

неше окислен в онова красиво синьо-зелено, ръката й леко потрепери, стискайки я. "Вярвам ли? 

Вярвам. Искам ли - искам! Чакала ли съм цял живот това - да!" Вече без колебание натисна 

лекичко вратата и тя се отвори без звук, всмуквайки я като любовта целувка в нейния, мечтан 

свят... 


